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0.

Inleiding

Hierbij presenteert Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs- Regio Utrecht West, oftewel SWVVO-RUW
(kortweg RUW) het nieuwe ondersteuningsplan voor de periode 2018-2022.
Om tot dit nieuwe ondersteuningsplan te komen is met verschillende stakeholders gesproken, vooral over
het tweede deel (Deel B) dat over de inhoud gaat.
De scholen van RUW garanderen voor iedere leerling een passende plek. Dat gebeurt in de eerste plaats op de
VO- scholen van de aangesloten schoolbesturen. Mocht blijken dat dit ondanks alle geboden ondersteuning
niet lukt, dan zijn er plaatsen op het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) beschikbaar.
De deelnemende scholen participeren in een samenwerkingsverband met gezamenlijke voorzieningen, waarin
efficiënt wordt gewerkt en waar, indien nodig, de beschikking is over experts. De ondersteuning wordt ingezet
als men weet wat de leerling nodig heeft en wordt gemonitord om zodoende in de toekomst nog efficiënter te
kunnen werken. Het samenwerkingsverband heeft hiervoor het RUW Loket ter beschikking.
Het samenwerkingsverband VO-RUW ziet de mentor als een belangrijke spil in passend onderwijs, streeft naar
thuisnabij onderwijs en er wordt gewerkt vanuit een gezaghebbende efficiënte organisatie met een prettig
werkklimaat.
Eén van de ambities is het stabiliseren van het aantal leerlingen dat naar het VSO wordt verwezen.
Dit ondersteuningsplan omvat afspraken tussen de deelnemende schoolbesturen over hoe Passend Onderwijs
wordt ingericht in de regio Utrecht West. Daarbij is het uitgangspunt dat de school de zorgplicht heeft en houdt
en het samenwerkingsverband faciliterend is om dit te bewerkstelligen. Deze facilitering kan met financiële
middelen zijn, maar ook met (ingekochte) deskundigheid.
Onderstaande figuur 1 is het uitgangspunt voor de leerling-ondersteuning binnen SWVVO-RUW:

Figuur 1: Passend Onderwijs volgens SWVVO-RUW
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Deel A; Vorm
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1

Visie op Passend Onderwijs

In dit hoofdstuk zullen de visie en missie van SWVVO-RUW, kortweg RUW uiteen worden gezet, evenals de
uitgangspunten waarop de missie is gegrond. Vervolgens wordt benadrukt welke onderlinge afspraken hierbij
horen.

1.1

Visie en missie RUW

Het samenwerkingsverband is wettelijk gezien verantwoordelijk voor de toekenning en bekostiging van lichte
en zware ondersteuning aan leerlingen met een extra onderwijsbehoefte. Schoolbesturen hebben binnen het
samenwerkingsverband de plicht om gezamenlijk een dekkende ondersteuningsstructuur op te zetten waarbij
iedere leerling onderwijs en ondersteuning geboden krijgt om optimaal op hun eigen niveau te kunnen
functioneren binnen het onderwijs.
De missie van RUW is dan ook dat iedere leerling uit de regio Utrecht West een passende onderwijsplek heeft
met de benodigde ondersteuning, waardoor die leerling optimaal tot ontplooiing kan komen op het juiste
niveau binnen de best passende onderwijssetting.
Deze missie leidt tot de een visie voor het samenwerkingsverband, bestaande uit een aantal uitgangspunten:
Iedere leerling krijgt onderwijs
Iedere leerling heeft recht op extra ondersteuning binnen de best passende onderwijssetting
Iedere leerling heeft recht op maatwerk
Om deze visie te realiseren, heeft RUW de volgende doelen gekozen:
• De deelnemers van het samenwerkingsverband Regio Utrecht West garanderen voor iedere leerling
een passende plek. Dat doen ze in de eerste plaats door samen te werken zonder daarbij de
autonomie als onderwijsinstelling uit het oog te verliezen.
• Gezamenlijk staan ze voor: thuis nabij onderwijs, binnen een gezaghebbende efficiënte organisatie en
een prettig werkklimaat waarbij de docent de spil is in passend onderwijs.
• Het aantal thuiszitters is tot een minimum beperkt.
• Het aantal verwijzingen naar het VSO is vanwege de robuuste basisondersteuning van de reguliere VOscholen tot een minimum beperkt, waardoor een mogelijke groei van het VSO minimaal blijft.
Het samenwerkingsverband komt in beeld als de ondersteuningsvraag van de leerling de basisondersteuning
van de school overschrijdt. Het samenwerkingsverband zal de VO-school na overleg faciliteren om extra
ondersteuning te bieden, waarbij de VO-school de verantwoordelijkheid voor de leerling behoudt. Ook kan het
samenwerkingsverband de leerling toelaatbaar verklaren voor het VSO, waarbij als uitgangspunt geldt:
Basisondersteuning waar het kan, extra ondersteuning als het moet.

1.2

Samenwerking

Binnen RUW zijn vijf schoolbesturen met reguliere voortgezet onderwijsscholen (gezamenlijk acht locaties)
verantwoordelijk voor passend onderwijs in de regio Woerden, Montfoort, Oudewater en Ronde Venen.
Wanneer bovenstaande in paragraaf 1.1 de missie is, is samenwerking geboden. Immers: alleen ga je misschien
sneller, maar samen ben je sterker!
Samenwerken betekent gezamenlijk afspraken maken over het aanbod voor de leerlingen binnen de regio. In
principe moet dit een thuisnabij dekkend aanbod van onderwijsvoorzieningen zijn dat gerealiseerd wordt door
de gezamenlijke scholen. Dit is de zogenaamde zorgplicht (Bijlage 2).
De samenstelling van RUW is landelijk gezien bijna uniek: binnen ons samenwerkingsverband zijn alleen
reguliere VO-scholen aangesloten en geen VSO-scholen. Aangezien er binnen de regio van ons
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samenwerkingsverband wel leerlingen zijn die onderwijs volgen op een VSO-school, zijn hiermee goede
afspraken gemaakt om een dekkende ondersteuningsstructuur te realiseren.
Om ervoor te zorgen dat iedere leerling die zich aanmeldt bij een school, ook op de juiste plek komt, zijn goede
afspraken tussen de VO-scholen nodig die door de betrokken partijen worden nagekomen. Binnen RUW is dit
omschreven in de notitie ‘Zorgplicht’ (bijlage 2) .
Hierbij is er respect voor de autonomie van de schoolbesturen en wil van de scholen om een leerling op de
juiste plek te krijgen, waarbij ook die verantwoordelijkheid wordt genomen.

1.3

Kerntaken en uitgangspunten

RUW ziet het als haar kerntaken om te zorgen voor:
1.

Een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen
a. Bestaande uit voorzieningen binnen de regio;
b. En voorzieningen buiten de regio, die binnen de regio niet realiseerbaar zijn;
c. Waarbij alle voorzieningen een helder ondersteuningsprofiel hebben;
d. Waarbij de lacunes worden ingevuld door partners binnen of buiten de regio;
e. En dat thuiszittende leerlingen weet op te vangen

2.

Het Loket voor toewijzing en plaatsingsadvies
a. Dat contacten heeft met de (onderwijs)partners binnen en buiten de regio;
b. Dat bijdraagt aan een optimale plaatsing van leerlingen binnen het V(S)O op basis van de
Ondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen en de ondersteuningsbehoeften van de
leerling;
c. Geeft advies over de ondersteuningsbehoefte van de leerling;
d. En dat leerlingen voor LwOO en PrO een indicatie geeft.

3.

Bekostigingsvoorwaarden en de toedeling van ondersteuningsmiddelen middels een systeem
a. Dat uitgaat van het principe dat de middelen de werkvloer van de school moeten
bereiken;
b. Dat variabel is zodat bijstellingen gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden;

RUW hanteert hiertoe de volgende uitgangspunten:
•
•

•
•

•

Het samenwerkingsverband voert de wettelijke taken uit die aan samenwerkingsverbanden zijn
toebedeeld.
Het aanbieden van onderwijs is een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen c.q. de scholen.
Ook de kwaliteitszorg m.b.t. het onderwijs en de begeleiding van leerlingen in de scholen behoort
tot de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen c.q. de scholen. Voor het
samenwerkingsverband is een sterke basis in de vorm van goed onderwijs in de afzonderlijke
scholen het uitgangspunt.
Het samenwerkingsverband werkt samen met het primair onderwijs om de overgang van primair
onderwijs naar voortgezet (speciaal) onderwijs soepel te laten verlopen.
Het samenwerkingsverband streeft naar een optimale samenwerking met externe partners zoals
de gemeenten en jeugdzorg. Bij adviezen over individuele leerlingen worden de ouders
betrokken.
Het samenwerkingsverband werkt planmatig en doelgericht en is gericht op de
kwaliteitsverbetering van het functioneren van het samenwerkingsverband als geheel. Het
samenwerkingsverband wil hierbij flexibel en efficiënt te werk gaan.
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2

Organisatie en Personeel

In dit hoofdstuk wordt inzichtelijk gemaakt hoe het samenwerkingsverband (swv) ingericht is en hoe het
toezicht geregeld is, hoe de kwaliteit wordt bewaakt, hoe het werkmodel is en de bureauorganisatie waarbij
RUW de belangen behartigt van het personeel.

2.1

Rechtspersoon

In de wet passend onderwijs is vastgelegd dat het swv een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid
moet zijn. Formeel gezien is RUW vanaf 14 oktober 2013 een rechtspersoon, zijnde een stichting: ‘Stichting
Samenwerkingsverband VO-regio Utrecht West’. De stichting heeft ten doel:
“Het vormen en in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband in de regio Utrecht West;
het doen realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen alle
scholen in de regio Utrecht West en wel zodanig dat leerlingen in het voortgezet onderwijs in de meest brede
zin van het woord een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en dat leerlingen die extra
ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen”.

2.2

Bestuur en Toezicht

De stichting kent als orgaan een toezichthoudend bestuur. Het bestuur bestaat uit zoveel leden als er
aangeslotenen zijn en is eindverantwoordelijk voor het swv. De dagelijkse leiding ligt bij een directeurbestuurder, op wie het toezichthoudend bestuur toezicht houdt. De directeur-bestuurder is belast met de
door het bestuur gemandateerde bevoegdheden die zich vertalen in de voorbereiding en uitvoering van het
beleid en de activiteiten binnen het swv.
Binnen de stichting zijn meerdere adviesraden en/of commissies ingesteld.
De stichting maakt onderscheid tussen aangesloten en deelnemende schoolbesturen.
Deelnemende schoolbesturen van de stichting zijn schoolbesturen van de voortgezet onderwijsscholen die met
één of meerdere vestigingen in de regio Utrecht West gevestigd zijn. Hieronder vallen het Wellantcollege te
Montfoort, Het Kalsbeek College (locatie Schilderspark en Bredius) te Woerden, Het Minkema College (locatie
Minkemalaan en Minkema Steinhagenseweg) te Woerden, het Futura College te Woerden en het VeenLanden
College (locaties Mijdrecht en Vinkeveen). Deelnemende schoolbesturen hebben vaststellingsrecht op het
ondersteuningsplan en maken deel uit van het bestuur van het samenwerkingsverband.
Aangeslotenen schoolbesturen kunnen zijn het bevoegd gezag van een school voor voorgezet speciaal
onderwijs, behorend tot cluster 3 en 4 (bedoeld in de Wet op de Expertisecentra) waarvan de vestiging of
vestigingen zijn gelegen buiten het gebied van het swv doch die wel wensen deel te nemen.
Op dit moment zijn er drie aangesloten schoolbesturen: De Lasenberg (cluster 4), Het KrommeRijn College
(cluster 4) en Stip VSO (cluster 3).
Er is afgesproken dat de besluitvorming als volgt is verdeeld: elk deelnemend bestuur heeft één stem en
besluiten worden met 4/5 meerderheid van de stemmen genomen. Indien een besluit door het bestuur is
aangenomen, kan een bestuurslid dat van oordeel is dat hij door het betreffende aangenomen besluit
onevenredig wordt benadeeld, het betreffende besluit laten schorsen en dit besluit voorleggen aan de
landelijke arbitragecommissie. Het bestuur is vervolgens gehouden het door de landelijke arbitragecommissie
uit te brengen advies op te volgen (zie statuten artikel 10 lid 8).

Toezicht
In een stichting als RUW is er sprake van verstrengeling van belangen. Een samenwerkingsverband is complex en
hybride. Complex door de grote belangen (bv middelen verdeling), de vele stakeholders en de complexe regelgeving.
Hybride doordat de schoolbesturen die aangesloten zijn ook eigenaar, beslisser, klant, leverancier en toezichthouder
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zijn. Daarnaast is een swv ook een werkorganisatie met resultaatverantwoordelijkheid (dekkend aanbod, middelen
verdeling, afgifte TLV’s en arrangementen, ondersteuning).
Een belangrijke vraag daarbij is steeds: wie is verantwoordelijk voor wat? In de beeldvorming is een samenwerkingsverband er voor de schoolbesturen, maar van de (regionale) samenleving; immers er gaat veel
overheidsgeld naar toe.
Daarom is het belangrijk om een goed toezicht te hebben en een goede verantwoording van de middelen,
waarbij de verantwoordelijkheden duidelijk geregeld zijn; zowel de verantwoordelijkheid van het bestuur van
het Samenwerkingsverband, als het individuele schoolbestuur.
RUW heeft hiervoor een speciaal document ontwikkeld: ‘Handboek Governance’ (Bergmans et al; 2017)

2.3

Het werkmodel

Binnen RUW is voor wat betreft de verdeling van middelen voor basisondersteuning gekozen voor het
schoolmodel. De VO-scholen krijgen middelen van het samenwerkingsverband via een verdeelsystematiek en
kunnen dit naar eigen inzicht binnen hun eigen ondersteuningsstructuur inzetten voor de basisondersteuning;
vooral voor de trajectbegeleiding. Vanzelfsprekend wel met een verantwoording achteraf.
Daarnaast wordt het leerling model gebruikt wanneer de ondersteuningsvraag van de leerling de
basisondersteuning van de school overschrijdt. Scholen kunnen dan via het loket van RUW een arrangement
vanuit het samenwerkingsverband aanvragen voor de betreffende leerling.

2.4

Het RUW-Loket

Wanneer blijkt dat de basisondersteuning voor de leerling ontoereikend is en de school handelingsverlegen is,
kunnen scholen terecht bij het RUW-Loket. Het loket is toegankelijk voor zorgcoördinatoren of hiertoe
gemandateerde functionarissen van aangesloten of belanghebbende scholen. Zij kunnen advies vragen of een
aanvraag indienen voor een arrangement.

Figuur 2: de positie van het RUW-Loket
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Wanneer het om een ingewikkelde ondersteuningsvraag gaat, waar vanuit verschillende kanten naar gekeken
moet worden, organiseert het RUW-Loket een Groot Overleg (GO). Hiervoor worden mensen uitgenodigd die
vanuit hun expertise kunnen helpen. Bij dit overleg is in ieder geval de ouder, de leerling en de zorgcoördinator
van de school aanwezig. Het advies dat voortkomt uit het overleg is zwaarwegend.
Het kan ook zijn dat een Groot Overleg niet nodig is en dat de zorgcoördinator met advies vanuit het RUWLoket, samen met de school zelf een aantal acties onderneemt om de leerling te helpen.
Aanmelding verloopt via Onderwijs Transparant en de aanmelder krijgt binnen 2 werkdagen reactie over wat
de vervolgstappen van de coördinator van Het RUW-Loket.
Besluitvorming over het af te geven arrangement gebeurd bij het zogenaamde Loketoverleg, waar naast de
directeur-bestuurder van RUW twee deskundigen (schoolpsycholoog en orthopedagoog) zitting hebben.
Vanuit de onder-instroom kunnen scholen zich ook melden bij het RUW-Loket voor de commissie onderinstroom (waar twijfelgevallen vanuit de PO-aanmelding anoniem worden besproken binnen de 6 weken
onderzoek na aanmelding), voor de aanvraag van (verlenging voor) een toelaatbaarheidsverklaring of voor
aanmelding voor leerwegondersteuning of praktijkonderwijs.

2.5

Bureauorganisatie

Het bureau van RUW heeft een beperkte omvang en vervult de werkgeversrol voor een klein aantal vaste
medewerkers. Het bureau heeft verder voornamelijk een makelaarsfunctie met betrekking tot het delen van
expertise en kennis. Het bureau kent een passende personele bezetting, met de volgende uitgangspunten:
-

Een directeur-bestuurder die de integrale leiding over de stichting heeft;
Een toezichthoudend bestuur;
Een beperkte overlegstructuur;
Goede bereikbaarheid van de stichting.

Gelet op deze factoren is uitgegaan van de volgende personele bezetting/ondersteuning voor de stichting:
Directeur-bestuurder
(0,8 FTE);
Bureauondersteuning
(0,8 FTE);
Coördinator Loket
(0,8 FTE);
Medewerker Loket (VSO)
(0,5 FTE);
Beleidsadviseur
(0,5 FTE);
Controller
(0,2 FTE).
De financieel- administratieve ondersteuning is bij een (extern) administratiekantoor ondergebracht.
Daarnaast is er een flexibele schil van medewerkers:
Allereerst bij het Groot Overleg (het overleg waar met school, ouders en leerling over de
handelingsverlegenheid van de school wordt gesproken en wordt gekeken naar oplossingen);
Externe voorzitter
(0,1 FTE);
Externe deskundige Passend Onderwijs (0,1 FTE);
Deskundig notulist
(0,1 FTE);
Daarnaast bij het loketoverleg (waarbij de adviezen vanuit het Groot Overleg gewogen worden);
Extern deskundige cluster 3
(0,1 FTE)
Verder het overleg voor afstemming tussen PO en VO;
Coördinator POVO
(0,025 FTE)
En voor VSV actielijn 2 (voor de gehele VSV/RMC-regio dezelfde persoon waarbij de kosten gedeeld worden):
Coördinator overstap vmbo-mbo
(0,025 FTE)
Met de medewerkers in de flexibele schil worden individuele afspraken gemaakt en contracten afgesloten.
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Het kantoor van RUW is gehuisvest op de Houttuinlaan 4 te Woerden.

2.6

Kwaliteitszorg

Het samenwerkingsverband VO RUW heeft een integraal kwaliteitsmanagement systeem opgezet.
De kwaliteitsmeting vindt cyclisch plaats en in de vorm van kwartaalrapportages. RUW toetst daarin de
aandachtspunten uit de verbeteragenda gedurende het schooljaar. Het 3 e kwartaal vraagt het
samenwerkingsverband aan de deelnemers (lees: aangesloten VO scholen) om feedback te geven op de diverse
beleidsthema’s en te waarderen in hoeverre zij deze behaald zien.
De kwaliteitsmeting resulteert in een managementrapportage naar de toezichthouder (verantwoording in 4
kwartalen). Daarbij worden de volgende zaken onder de loep genomen:
a)
voortgang werkagenda en toelichting
b)
financiële onderbouwing
c)
risico’s
Dit resulteert in een ‘Jaarlijkse Kwaliteitsrapportage’ waarin ook de scholen input leveren over hoe ze de
middelen hebben besteed.
Aan de kwartaalrapportages ligt de verbeteragenda (voorheen document werkagenda) ten grondslag. Deze is
ingedeeld in 4 domeinen:
•
Domein A: het primaire proces van het samenwerkingsverband
•
Domein B: de managementcyclus van het samenwerkingsverband
•
Domein C: het communicatieplan van het samenwerkingsverband
•
Domein D: losse onderwerpen binnen het samenwerkingsverband
In de Werkagenda zijn alle aandachtsgebieden vertaald in concrete doelstellingen voor het betreffende
schooljaar (mijlpalen voor betreffend schooljaar) en daarnaast zijn doorlopende thema’s vastgelegd.
In het Kwaliteitshandboek van RUW zijn alle procedures vastgelegd. Eens per jaar (en wanneer een actualisatie
heeft plaatsgevonden) wordt het kwaliteitshandboek bijgewerkt.
In het kwaliteitssysteem is tevens een relatie gelegd met het toezichtkader van de Onderwijsinspectie.

2.7

Privacy

RUW heeft een privacyreglement opgesteld. Het doel van het privacyreglement is om eenduidige afspraken
vast te leggen rondom het uitwisselen en registreren van persoonsgegevens. Daarnaast heeft het reglement tot
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doel de rechten van betrokkenen te waarborgen. Het privacyreglement geldt voor alle professionals van het
RUW Loket en ingehuurde deskundigen.
Om haar taken goed te kunnen uitvoeren, verwerkt het samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West de
ontvangen gegevens van de leerling. Hiervoor geldt vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese privacyregelgeving die in Nederland van toepassing is en de
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) opvolgt.
Bij een verzoek tot extra ondersteuning van een leerling ontvangt het RUW-Loket informatie van de school
waar de leerling naartoe gaat (het kan een ingeschreven of aangemelde leerling zijn). De ondersteuningsvraag
van de school kan een adviesvraag zijn, maar ook een aanvraag voor extra ondersteuning (arrangement).
Daarnaast ondersteunt het RUW-Loket de school bij het aanvragen van een doorverwijzing van een leerling
naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en beoordeelt deze aanvraag.
RUW heeft in de aanloop naar de nieuwe wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) een plan
van aanpak opgesteld waarin de activiteiten zijn uitgelijnd:
• medewerkers van RUW en de VO-scholen zijn op de hoogte van AVG en de verplichtingen die dit met zich
meebrengt;
• het huidige privacyreglement is herzien en er is een aanvulling gemaakt ten aanzien van omgaan met
datalek;
• een register verwerkingsactiviteiten is opgesteld;
• het beleid is vastgelegd in een privacy handboek. Het gaat daarbij om:
o
interne procedures gegevensbescherming (b.v. mailverkeer)
o
bevoegdheden gebruikers
o
criteria waaruit doelbinding blijkt (minimale gegevensverwerking)
o
afstemming Onderwijs Transparant en ICT leverancier
o
taakomschrijving FG functionaris
• aanstellen Functionaris Gegevensbescherming;
• organiseren themamiddag (met omliggende swv-en);
• activiteiten voor implementatiejaar;
• vernieuwen van geheimhoudingsverklaringen.
Bovenal geldt: privacy zit hoofdzakelijk in het gedrag van mensen bij de omgang met persoonsgegevens. RUW
zet daarom vooral in op goede communicatie en het stimuleren van bewustwording van goede omgang
met persoonsgegevens van alle interne en externe functionarissen.

2.8

Kengetallen

Om een beeld te krijgen van de aantallen leerlingen in het samenwerkingsverband is gekeken naar de
kengetallen zoals die door het Ministerie van Onderwijs worden geleverd.
1. leerlingen
1-10-2011
1-10-2012
1-10-2013
1-10-2014
1-10-2015
1-10-2016
1-10-2017

LWOO
538
499
510
523
516
516
500

PRO
168
169
181
197
205
227
244

overig VO
7.108
7.054
7.236
7.355
7.506
7.461
7.253

totaal VO*)
7.814
7.722
7.927
8.075
8.227
8.204
7.997
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vso cat 1
130
119
135
142
146
154
140

vso cat 2
8
8
5
4
6
14
14

vso cat 3
20
20
18
18
16
17
15

2. deelname %
VO2604
1-10-2011
1-10-2012
1-10-2013
1-10-2014
1-10-2015
1-10-2016
1-10-2017

LWOO
6,89%
6,46%
6,43%
6,48%
6,27%
6,29%
6,25%

PRO
2,15%
2,19%
2,28%
2,44%
2,49%
2,77%
3,05%

totaal
9,04%
8,65%
8,72%
8,92%
8,20%
9,06%
9,30%

Landelijk
1-10-2011
1-10-2012
1-10-2013
1-10-2014
1-10-2015

10,61%
10,71%
10,67%
10,61%
10,23%

2,80%
2,84%
2,92%
2,95%
2,98%

13,41%
13,55%
13,59%
13,56%
13,22%

VO2604
1-10-2011
1-10-2012
1-10-2013
1-10-2014
1-10-2015
1-10-2016
1-10-2017

vso cat 1
1,66%
1,54%
1,70%
1,76%
1,77%
1,88%
1,75%

vso cat 2
0,10%
0,10%
0,06%
0,05%
0,07%
0,17%
0,18%

vso cat 3
0,26%
0,26%
0,23%
0,22%
0,19%
0,21%
0,19%

vso totaal
2,02%
1,90%
1,99%
2,03%
2,04%
2,26%
2,12%

Landelijk
1-10-2011
1-10-2012
1-10-2013
1-10-2014
1-10-2015

3,04%
3,08%
3,15%
3,19%
3,04%

0,11%
0,11%
0,11%
0,12%
0,12%

0,31%
0,31%
0,34%
0,35%
0,32%

3,46%
3,51%
3,61%
3,66%
3,47%

1-10-2011
1-10-2012
1-10-2013
1-10-2014
1-10-2015
1-10-2016
1-10-2017

vso totaal
158
147
158
164
168
185
169

In bovenstaand overzicht wordt de meerjaren-ontwikkeling van het aantal leerlingen in het VO, LwOO, PrO en
het VSO (per bekostigingscategorie) zichtbaar. Ook staan de landelijke deelnamepercentages voor het LwOO,
PrO en het VSO in dit overzicht. Op deze wijze kunnen de leerlingenaantallen in het LwOO, PrO en het VSO in
de regio van RUW af worden gezet tegen de landelijke gemiddelden.
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Uit de tabel komt een aantal zaken naar voren:
• Rond de 170 VSO- leerlingen gaan naar een school buiten onze regio;
• Binnen het PrO is gedurende 6 jaar een stijging te zien van 0,9%
• Binnen het LwOO is gedurende 6 jaar een daling te zien van 0,6%
• VSO categorie 1 in onze regio stijgt in 6 jaar met 0,1%;
• VSO categorie 2 in onze regio stijgt in 6 jaar met 0,08%;
• VSO categorie 3 in onze regio daalt in 6 jaar met 0,07%;
• Het gehele VSO stijgt in onze regio met 0,1%,
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3

Samenwerking met derden

‘Iedere leerling een passende plek’ is alleen te realiseren als RUW goede samenwerkingsrelaties aangaat met
externe partijen. Te denken valt aan cluster 1 en 2 voorzieningen, gemeenten (Jeugdzorg, leerplicht) en
behandelsettingen. Daarnaast streeft RUW ernaar goede doorgaande leerlijnen te realiseren tussen
(S)PO/V(S)O en V(S)O/MBO. In dit hoofdstuk worden de samenwerkingsrelaties toegelicht.

3.1

Samenwerking met Cluster 1 en 2

Na invoering van de Wet passend onderwijs is het onderwijs in cluster 1 en 2 vanwege de schaalgrootte en de
specialistische expertise in een landelijk systeem georganiseerd worden. Dit betekent dat cluster 1 en 2
wettelijk geen deel uitmaken van het samenwerkingsverband. Verdere afstemming tussen RUW en cluster 1 en
2 blijft natuurlijk essentieel voor het realiseren van een dekkend aanbod.
Cluster 1
Cluster 1 betreft leerlingen die blind of slechtziend zijn.
Visio en Bartiméus hebben hun krachten gebundeld in VIVIS Onderwijs en werken samen om passend
onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking vorm te geven. Het streven van VIVIS Onderwijs is zoveel
mogelijk leerlingen met een visuele beperking op reguliere scholen onderwijs te laten volgen. Om dat te
realiseren wordt ondersteuning op maat geboden. Op basis van de onderwijsbehoeften van het kind en de
ondersteuningsbehoeften van de docent wordt een begeleidingsplan opgesteld en uitgevoerd. Ondersteuning
kan bestaan uit: ambulante onderwijskundige begeleiding, advies, coaching, instructie, collegiale consultatie en
cursussen.
Cluster 2
Cluster 2 betreft leerlingen die doof of slechthorend zijn, of een taalspraakstoornis hebben.
Siméa is de overkoepelende, landelijke organisatie voor cluster 2 instellingen. Auris en Kentalis zijn de
instellingen die de ondersteuning verzorgen binnen RUW. Cluster 2 geeft haar ondersteuningsverplichting aan
haar doelgroep vorm door middel van onderwijsarrangementen. Deze zijn te onderscheiden in licht (lichte
ondersteuning), medium (intensieve ondersteuning, mogelijk geclusterd op een reguliere VO-school) en
intensief (plaatsing op een onderwijsinstelling binnen cluster 2).
Ouders en reguliere scholen kunnen rekenen op trajectbegeleiding van Auris of Kentalis bij het samenstellen
van het dossier.
Samenwerking RUW en cluster 1 en 2
Natuurlijk is het mogelijk om vanuit de VO-school direct contact op te nemen met de betreffende
contactpersoon. Daarnaast organiseert RUW afstemming en samenwerking om VO-scholen ook ten aanzien
van onderwijsbehoeften van deze leerlingen adequaat te kunnen informeren en waar mogelijk in contact te
brengen met de gewenste expertise. Dit kan bijvoorbeeld in een Groot Overleg.

3.2

Samenwerking bij leerlingen met epilepsie

Leerlingen met epilepsie en aanverwante neurologische stoornissen kunnen, als er sprake is van specifieke
onderwijsbehoeften, rekenen op ondersteuning vanuit het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie
(LWOE).
Het LWOE wordt gevormd door de ambulante diensten van de twee Nederlandse epilepsiescholen ‘De
Berkenschutse’ in Heeze en ‘De Waterlelie’ in Cruquius. Beide scholen zijn verbonden aan een
Epilepsiecentrum (3e-lijns ziekenhuis) voor epileptologie en neurologisch bepaalde leerstoornissen,
respectievelijk Kempenhaeghe en Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN). Het LWOE biedt
ondersteuning aan leerlingen met epilepsie in het reguliere onderwijs en leerlingen in het speciaal onderwijs.
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Naast de eerste preventieve interventie worden de volgende arrangementen onderscheiden: lichte
begeleiding, medium begeleiding en zware onderwijszorg. De lichte begeleiding is screenend en kortdurend
van aard. De medium begeleiding is handelingsgericht en langer durend van aard. In voorkomende gevallen zal
het LWOE het samenwerkingsverband zware onderwijszorg adviseren om een leerling toe te laten tot het
(voortgezet) speciaal (basis) onderwijs.

3.3

Samenwerking met de gemeenten

De afstemming met gemeenten is belangrijk. Gemeenten hebben taken die van belang zijn voor het realiseren
van passend onderwijs, zoals leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting en leerplicht. Op 1 januari 2015 zijn daar
jeugdhulp, bevordering van participatie en maatschappelijke ondersteuning onder verantwoordelijkheid van de
gemeenten bij gekomen. Door goede afspraken te maken, kan ondersteuning vanuit de gedachte ‘één kind,
één plan’ worden gerealiseerd en wordt versnippering voorkomen.
Het is de ambitie van RUW dat alle leerlingen in beeld zijn en een passende onderwijsplaats hebben; een
gemeenschappelijke opdracht van het onderwijs, de gemeente en de instellingen voor jeugdhulp.
De wet passend onderwijs (artikel 18a, lid 9) schrijft voor dat er een Op Overeenstemming Gericht Overleg
(OOGO) wordt gevoerd tussen de gemeenten en het bestuur van het samenwerkingsverband.
Door dit overleg (OOGO) tussen de gemeenten en het samenwerkingsverband worden de stelselwijzigingen
passend onderwijs en transitie jeugdzorg beter op elkaar afgestemd. Aldus wordt de verantwoordelijkheid
voor hulp aan jongeren en gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben gelegd bij schoolbesturen en
gemeenten. Doel hiervan is het werkveld van onderwijs en zorg met elkaar te verbinden en het
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en het jeugdplan van de gemeente onderling af te
stemmen.
3.3.1
Thema’s ter bespreking
Thema’s die in het OOGO worden behandeld hebben betrekking op:
• de jeugdzorg/JGZ/GGD;
• Thuiszitters;
• het leerlingenvervoer;
• de leerplicht en RMC;
• de onderwijshuisvesting;
• aansluiting onderwijs & arbeidsmarkt;
In overleg kunnen RUW en de colleges besluiten hier andere gemeenschappelijke thema’s aan toe te voegen.
In de volgende paragraaf worden de vijf thema’s nader verkend en worden de resultaten weergegeven van de
tijdens de ontwikkeling van dit ondersteuningsplan reeds gevoerde voorbereidende overleggen.
3.3.2
Verkenning van thema’s
A) Afstemming passend onderwijs en de jeugdhulp en andere partners
Wanneer een leerling vastloopt delen Gemeente, Jeugdzorg en Onderwijs de visie dat vroegtijdige, zo licht en
thuisnabij mogelijk, integrale en afgestemde hulp bij kan dragen aan het snel vinden van een passende
oplossing. Deze visie wordt bereikt door:
•
•
•
•
•

vaststellen van ondersteuningsbehoeften samen met leerlingen, ouders en opvoedprofessionals (één
kind, één gezin, één plan, één regisseur);
het snel en nabij bieden van passende ondersteuning;
ondersteuningsbehoeften van kind/ouders zijn leidend (in plaats van hulpaanbod en
instellingsbelangen);
vroegtijdig ondersteunen van de eigen kracht van jeugdigen en ouders (in plaats van overnemen);
kijken naar mogelijkheden, kansen en oplossingen (in plaats van problemen en beperkingen).
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Streven is dat de samenwerking met instellingen voor jeugdhulp een structureel onderdeel gaat worden van de
schoolorganisatie. Belangrijk is dat hulp en ondersteuning voor de school snel beschikbaar is. In de vorm van
Jeugdhulpwerkers op alle VO-scholen in de regio is hieraan vorm gegeven. Vooralsnog is dit helaas nog geen
structurele vorm; de bekostiging vanuit de gemeenten is hier begrensd. Verduurzaming wordt onderzocht.
B) Afstemming passend onderwijs en het leerlingenvervoer
Vervoer moet beschikbaar zijn voor leerlingen die gezien hun ondersteuningsbehoeften niet in staat zijn
thuisnabij passend onderwijs te volgen. RUW geeft een vervoersadvies aan sommige leerlingen die een
toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs krijgen en/of die naar een speciale voorziening gaan. De
gemeente neemt in principe dit advies over.
Ouders van leerlingen die door het RUW toelaatbaar verklaard zijn tot een school voor voortgezet speciaal
onderwijs (VSO) of een andere vorm van een passend onderwijs- en zorgarrangement, kunnen onder
voorwaarden, aanspraak maken op bekostiging voor passend leerlingenvervoer naar de dichtstbijzijnde
toegankelijke school die past bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Wat de dichtstbijzijnde
toegankelijke school is, is afhankelijk van de afspraken die het samenwerkingsverband heeft gemaakt met de
VSO scholen en de woonplaats van het kind. Onder passend vervoer wordt verstaan, vervoer dat past bij de
afstand tot de school, de leeftijd en bij de mate van zelfredzaamheid van de leerling, in aanmerking genomen
diens lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen.
Het RUW Loket is verantwoordelijk om in overleg met de commissie van begeleiding /het Loket een
onderbouwd vervoersadvies te geven, waarin ook de mogelijkheden om te komen tot zelfstandig reizen zijn
meegenomen. Indien gewenst kan de gemeente aanvullend advies inwinnen bij deskundigen van het
samenwerkingsverband.
C) Afstemming Passend onderwijs en Onderwijshuisvesting
Het OOGO passend onderwijs is iets anders dan het OOGO onderwijshuisvesting. Het OOGO
onderwijshuisvesting blijft als vanouds functioneren. Huisvesting is allereerst een lokale aangelegenheid
(hoewel het speciaal- en voortgezet onderwijs doorgaans een regiofunctie vervullen).
In het OOGO onderwijshuisvesting zijn op lokaal niveau veelal meerjarige afspraken tussen gemeenten en
schoolbesturen gemaakt, bijvoorbeeld in de vorm van een Integraal Huisvesting Plan (IHP). In het OOGO
passend onderwijs kan over de onderwijshuisvesting worden gesproken maar uiteindelijk moeten aanvragen
voor huisvesting op gemeenteniveau worden ingediend en beoordeeld.
D) Aansluiting Onderwijs & arbeidsmarkt
We streven samen met de gemeenten naar een optimale aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt,
waardoor er voor iedere leerling een plaats is op een vervolgopleiding die in een later stadium de kans op werk
vergroot.
Hiervoor participeert RUW in verschillende projecten in de groot Utrechtse regio om voortijdig schooluitval te
voorkomen (par. 6.5). De scholen binnen RUW doen het over het algemeen goed volgens de kengetallen van
OCW (goede schoolkeuze in het VO waardoor later weinig uitval binnen MBO).

3.4

Samenwerking met ouders

3.4.1
Aanmelden op school
Ouders/ verzorgers bepalen zelf waar zij hun kind aanmelden. Dit kan een reguliere school zijn (de
aanmeldingsperiode bij VO-scholen loopt volgens de POVO-procedure van 1 tot 8 maart), maar -met een
Toelaatbaarheidsverklaring- ook een school voor speciaal onderwijs. Informatie over de ondersteuning die een
school biedt, kunnen de ouders/ verzorgers vinden in het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van de school. Dit
SOP is bijvoorbeeld te vinden op de website van de school. Ouders zijn bij aanmelding verplicht aan scholen te
melden dat hun kind extra ondersteuning heeft gehad op het PO.
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Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, meldt de afleverende PO-school dit bij de VO- school van
aanmelding. De VO-school onderzoekt of zij deze ondersteuning kunnen bieden in een periode van 6 (+ 4) weken.
Als de school twijfelt of zij dit kunnen bieden, dan wordt de leerling eerst via het RUW-Loket bij de commissie
onder-instroom anoniem besproken. Daar wordt dan beslist of er een Groot Overleg moet komen om de
ondersteuningsvraag met ouders en school kort te sluiten, wat mogelijke arrangementen voor extra ondersteuning
zijn en of de partijen zich kunnen vinden in dit arrangement. Dit gebeurt allemaal nog in de eerste 6 weken van
onderzoek voor plaatsing.
Het kan ook zo zijn dat de PO-school de leerling in aanmerking vindt komen voor leerwegondersteuning binnen
het vmbo. In dat geval meldt de PO-school de leerling (die op dat moment net in groep 8 zit) in september aan
bij het RUW-loket, zodat de leerling mee kan in de LwOO-procedure van RUW. Hiervoor wordt toestemming
van de ouders gevraagd.
3.4.2
Informatie voor ouders
Website SWVVO-RUW
Ouders/verzorgers kunnen, wanneer zij willen dat hun kind in aanmerking komt voor extra (bv LwOO en PrO) of
speciale ondersteuning (VSO), de website van RUW raadplegen. Hier worden de routes beschreven die
afgelegd moeten worden om aan een advies voor een arrangement en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) te
komen.
RUW-Loket VO
Het RUW Loket voor Voortgezet Onderwijs is zowel voor scholen als voor ouders/ verzorgers met vragen over
onderwijsondersteuning bereikbaar. Dit kan tijdens de kantooruren in de ochtend of anders per mail. Wanneer
het Loket geen direct antwoord voor ouders heeft, wordt de vraag doorgespeeld naar een BackOffice. Hier
probeert een team van deskundigen een antwoord te vinden dat vervolgens teruggekoppeld wordt aan de
ouders.
Folders
Voor het RUW-Loket is een aantal folders gemaakt om ouders goed voor te lichten, bijvoorbeeld over het Groot
Overleg. Wat is het? Waarom worden ouders hiervoor uitgenodigd en wat kan de uitkomst van een dergelijk
overleg zijn?
Ook zijn er folders gemaakt over de verschillende arrangementen voor extra ondersteuning die RUW heeft en
wat een advies aan ouders en school kan zijn als uitkomst van het Groot Overleg. Ouders kunnen dit dan thuis
nog eens rustig nalezen.
3.4.3
OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP)
Wanneer de leerling extra (of speciale) onderwijsondersteuning nodig heeft, dan stelt de school in overleg met
de ouders/verzorgers een ontwikkelingsperspectief op waarin staat welke onderwijsdoelen de leerling zal
kunnen halen. Binnen het VO is dit aan te raden, binnen het VSO is dit verplicht.
Binnen zes weken nadat de leerling is geplaatst, stelt de school dit ontwikkelingsperspectief vast. De school
voert hiervoor op overeenstemming gericht overleg met ouders/ verzorgers. Veel scholen in het voortgezet
onderwijs betrekken ook de leerling bij het opstellen van dit ontwikkelingsperspectief. Daarnaast gebruikt de
school medische gegevens, informatie over eerder verleende hulp en ondersteuning en behaalde
leerresultaten. De school kijkt naar de thuissituatie en doet eventueel aanvullende observaties of onderzoek.
Het ontwikkelingsperspectiefplan wordt (verplicht) geëvalueerd om de ontwikkeling van de leerdoelen vast te
stellen.
Zijn de ouders/verzorgers het niet eens met het ontwikkelingsperspectief van hun kind, dan is de school hun
eerste aanspreekpunt. Komen zij er samen niet uit, dan kunnen zij een klacht indienen bij het schoolbestuur.
Zie ook paragraaf 3.4.4.
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3.4.4
Medezeggenschap: inspraak met betrekking tot passend onderwijs
Ouders/verzorgers, leerlingen en leraren hebben medezeggenschap over het beleid en de verdeling van
middelen van het samenwerkingsverband.
Voor medezeggenschap op het ondersteuningsplan is de ondersteuningsplanraad ingericht: een speciale
medezeggenschapsraad op het niveau van het samenwerkingsverband. Deze ondersteuningsplanraad heeft
instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van RUW.
De leden van deze raad, ouders/verzorgers, leraren en/of leerlingen van scholen in het samenwerkingsverband,
worden afgevaardigd (gekozen) door de medezeggenschapsraden van de scholen (bij het WellantCollege
betreft het een ondernemingsraad) maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die OR/MR-en afkomstig te
zijn. De OPR van RUW heeft de volgende verdeling: ieder schoolbestuur met een vestiging in onze regio levert
twee leden per vestiging voor de OPR aan: één personeelslid en één leerling- of ouder-lid. De aangesloten partners leveren geen leden aan. Dit houdt in dat er 16 leden in de OPR zitten, waarvan de helft ouder/leerling
is en de andere helft uit de personeelsgelding komt.
3.4.5
Procedure bij een geschil tussen ouders/verzorgers en school
Waar kunnen ouders/verzorgers terecht als zij het niet eens zijn over het besluit over de toelating van de
leerling of als er problemen zijn met de ondersteuning die hun kind krijgt?
Het eerste aanspreekpunt is dan altijd de school. Komen zij er samen niet uit, dan zijn er verschillende
mogelijkheden voor onafhankelijke bemiddeling, bezwaar en beroep en verdere stappen. Hieronder worden de
mogelijkheden binnen RUW beschreven.
Ouders/verzorgers kunnen bezwaar aantekenen bij het betreffende schoolbestuur. De school vraagt naar hun
standpunt, voordat ze een beslissing neemt op het bezwaar.
Ook kunnen ouders/verzorgers het geschil voorleggen aan de Landelijke Geschillencommissie Passend
Onderwijs. Alle scholen en samenwerkingsverbanden zijn bij deze commissie aangesloten. De commissie geeft
binnen tien weken een oordeel over het geschil.
Als ouders/verzorgers het niet eens zijn met dit besluit, dan kunnen zij hiertegen in beroep gaan bij de
bestuursrechter (openbaar onderwijs). Of ouders/verzorgers vechten de beslissing op bezwaar aan bij de
burgerlijke rechter (bijzonder onderwijs). De rechter doet een bindende uitspraak.
Ouders/verzorgers kunnen verder een oordeel vragen aan het College voor de Rechten van de Mens (CVRM)
als zij menen dat de school bij de toelatingsbeslissing verboden onderscheid maakt of discrimineert op grond
van een handicap of chronische ziekte. De oordelen van het CVRM zijn niet bindend maar worden in de meeste
gevallen wel opgevolgd.
Als ouders/verzorgers het oneens zijn met het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief dat de school
voor de leerling heeft opgesteld, dan is de school het eerste aanspreekpunt. Komen zij er samen niet uit, dan
hebben ouders/verzorgers de volgende mogelijkheden:
Ouders/verzorgers kunnen een klacht indienen bij het schoolbestuur.
Ouders/verzorgers kunnen hun geschil ook voorleggen aan de tijdelijke, landelijke geschillencommissie passend
onderwijs. Deze commissie brengt binnen tien weken een oordeel uit aan het schoolbestuur.
Vinden ouders/verzorgers dat de extra of speciale ondersteuning van de school van hun kind ernstig tekort
schiet, dan hebben zij de volgende wettelijke mogelijkheden:
Ouders/verzorgers kunnen zich wenden tot de klachtencommissie van de school.
Als ouders/verzorgers vinden dat de school onvoldoende doeltreffende aanpassingen treft voor de handicap of
chronische ziekte van hun kind, kunnen zij ook een oordeel vragen aan het CVRM.
In laatste instantie kunnen ouders/verzorgers een geschil aanhangig maken bij de rechter.
3.4.6
Procedure bij een geschil in medezeggenschap
Als de ondersteuningsplanraad niet instemt met het ondersteuningsplan, dan legt RUW het geschil voor aan de
Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap (de LCG WMS). De LGC WMS doet dan een bindende
uitspraak over het geschil. Als een school en MR een geschil hebben over het SOP, kunnen zij ook dat geschil
voorleggen aan de LGC WMS. Alle samenwerkingsverbanden en scholen zijn bij de LCG WMS aangesloten.
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3.5

Samenwerking binnen de Utrechtse regio

Binnen de Utrechtse regio werkt RUW nauw samen met de andere samenwerkingsverbanden in de provincie
Utrecht. Vooral met de regio Nieuwegein, Zeist en Utrecht-stad, omdat deze allemaal in dezelfde RMC-regio
zitten. VSV (Voorkomen Voortijdig Schoolverlaters) is bijvoorbeeld zo’n thema waarbij er een grote afstemming
en samenwerking is. Maar ook de Loket-procedures zijn een voorbeeld. De deskundigen die het loket
bemensen hebben veel onderlinge collegiale consultatie en stemmen werkafspraken met elkaar af. Verder
worden er regio-breed afspraken gemaakt met het VSO; dit is vastgelegd in een convenant tussen VO en VSO in
de regio Utrecht.
De regio Eemland is onlangs aangesloten, omdat ook zij gebruik maken van dezelfde VSO binnen de regio en op
deze manier wordt er nog meer gekomen tot afstemming.

3.6

Samenwerking met het PO

Een goede doorlopende leerloopbaan is belangrijk voor het slagen van een leerling. Deze leerloopbaan begint
al op de basisschool. Goed onderwijs en systematische dossieropbouw zijn van groot belang om de
leerloopbaan voort te kunnen zetten op het vervolgonderwijs.
Het is dus erg belangrijk dat de overdracht van de leerling gepaard gaat met een goed dossier en dat die
leerling hiermee ook recht heeft op een nieuwe start bij het vervolgonderwijs. In dit dossier staan niet alleen
de leervorderingen van de leerling, maar ook zijn/haar sociaal-emotionele ontwikkeling en
ondersteuningsbehoeften.
Samenwerking is hier van wezenlijk belang. De samenwerking tussen RUW en het Passenderwijs (SWV- PO)
verloopt op de volgende vlakken:
a.
b.
c.

Overgang PO naar VO via de PO-VO-procedure
PO meldt bij het RUW-loket voor extra ondersteuning (o.a. LwOO/PrO)
Verdere afstemming tussen Passenderwijs en RUW

ad a:

Via de stuurgroep POVO wordt de werkgroep POVO aangestuurd. Hierin hebben zowel het PO als het
VO zitting en worden thema’s besproken die van belang zijn voor een goede overstap. Dit varieert van
bijvoorbeeld het gebruik van Onderwijs Transparant tot de Commissie Onder-instroom.
De leerlingen die in aanmerking komen voor extra ondersteuning (LwOO/PrO), worden door de
basisscholen vanaf september bij het loket van RUW gemeld. Zodra de leerlingen een LwOO-advies of
een (PrO)TLV hebben, kunnen de ouders zich aanmelden bij een school naar keuze.
Er wordt regelmatig structureel overleg gevoerd tussen de beide samenwerkingsverbanden om e.e.a.
op elkaar af te stemmen en om de afstemming te onderhouden.

ad b:

ad c:
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Deel B; Inhoud
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4

Dekkend aanbod van onderwijsvoorzieningen

Om de basisondersteuning en het dekkende aanbod van onderwijsvoorzieningen binnen RUW verder vorm te
geven , is figuur .. bijgewerkt tot de volgende figuur:

Figuur 2: ondersteuningspiramide van RUW
NB: functionarissen kunnen binnen de verschillende scholen verschillende functieomschrijvingen hebben!
Binnen deze figuur worden binnen de basisondersteuning 3 vormen onderscheiden:
1. Basisondersteuning die voor iedere leerling van de school geldt (confectie); denk hierbij bijvoorbeeld aan
een goed mentoraat, Anti-pest protocol/veilige school en docenten die kunnen differentiëren;
2. basisondersteuning die meer individueel gericht is (maatwerk); denk hierbij bijvoorbeeld aan dyslexieondersteuning, deskundigen als een orthopedagoog en trainingen voor leerlingen zoals
faalangstreductietraining;
3. basisondersteuning die sterk individueel gericht is; deze leerlingen worden begeleid binnen de
trajectbegeleiding van de school.
Daarnaast worden er binnen de extra ondersteuning 2 vormen onderscheiden:
4. arrangementen die de leerlingen nog extra ondersteunen binnen de basisondersteuning;
5. arrangementen waarbij de leerling (tijdelijk) niet meer op de VO-school zit.
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4.1

Basisondersteuning

Basisondersteuning is de onderwijsondersteuning die op iedere (VO-)school wordt aangeboden: preventieve en
licht curatieve interventies. Binnen RUW is afgesproken dat het niveau van deze ondersteuning hoog is en dat
hierdoor het aantal doorverwijzingen naar het VSO zo veel mogelijk beperkt blijft. Op deze manier wordt ook
voorkomen dat het financiële budget voor zware ondersteuning overschreden wordt.
Hieronder wordt de hoogte van deze basisondersteuning verder uitgewerkt.
De basisondersteuning bestaat uit ondersteuning die iedere school aanbiedt voor alle leerlingen: confectie en
ondersteuning die meer gericht is op de individuele leerling: maatwerk.
Voor de binnen RUW afgesproken ‘basisondersteuning’ gelden de volgende afspraken:
eenduidig geldend voor het gehele samenwerkingsverband;
passend binnen de ondersteuningsstructuur van de school;
onder regie en verantwoordelijkheid van de school;
waar nodig met inzet van expertise van buiten;
soms met inzet van ketenpartners;
zonder indicatiestelling en
het overeengekomen kwaliteitsniveau wordt planmatig uitgevoerd.
4.1.1
Werking
De VO- school geeft de basisondersteuning meer vorm en inhoud door te werken met een escalatiemodel
waarin op gezette tijden binnen een overleg de ondersteuningsbehoefte wordt opgeschaald. Wanneer hier
duidelijke afspraken over worden gemaakt, voorkomt dit dat een probleem te lang bij één persoon blijft, maar
ook dat een probleem te snel wordt doorgegeven naar een ander. En op deze manier is het helder wie op welk
moment verantwoordelijk is voor de leerling.
Een OpSchaalMoment (OSM) duidt een formeel moment van begeleiding binnen de ondersteuningsroute van
de school aan. Deze OpSchaalMomenten worden geborgd in de reeds bestaande overlegmomenten binnen de
school (zoals de intake, rapportbespreking, leerlingbespreking, etc). De ondersteuningsbegeleiding wordt
binnen het escalatiemodel op 4 niveaus vormgegeven. Elk niveau heeft zijn eigen stappen in het proces.
Het samenwerken met de ouders, vanaf de start van de leerling op school, is een belangrijk onderdeel van de
preventieve aanpak binnen de basisondersteuning.
Helderheid in taken en verantwoordelijkheden
In de structuur van dit model worden 4 OpSchaalMomenten onderscheiden. Deze structuur geldt voor alle
leerlingen; het is ingebed in de eigen ondersteuningsstructuur van de VO-school. Door op te schalen naar een
volgend niveau worden leerlingen met een extra ondersteuningsvraag intensiever begeleid en gevolgd.
1.
Niveau 0 -> OSM1
Dit niveau betreft het primaire proces dat plaatsvindt in de klas. De mentor is de spil in een proactieve en
preventieve signalering van leerlingen uit zijn klas, zodat laagdrempelige begeleiding kan worden opgestart
welke uitgevoerd wordt door docenten (en mentoren). Als een leerling extra aandacht of ondersteuning nodig
heeft, is dit bekend.
Op dit niveau wordt gestart met begeleiding aan leerlingen met een extra ondersteuningsvraag vanuit het OKR van de basisschool.
De mentor is verantwoordelijk
2.
Niveau 1 -> OSM2
De mentor/coach/advisor brengt de leerling met een extra ondersteuningsvraag in tijdens een
leerlingbespreking (OSM2). Bij de leerlingbespreking zijn betrokken docenten van de te bespreken leerling
aanwezig. Er wordt gewerkt volgens de methode zoals dit binnen de school is afgesproken.
Uit de leerlingbespreking kan naar voren komen dat er extra begeleiding nodig is om passend aan te kunnen
sluiten op de onderwijsbehoeften van de leerling.
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Op dit niveau vindt een gezamenlijke bespreking plaats over leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag, opgesteld vanuit de mentor/coach/advisor, afgezet tegen het
ontwikkelingsperspectief van de leerling.
De teamleider is verantwoordelijk
3.
Niveau 2 -> OSM3
OSM3 is de schakel naar de 2e lijn, het interne ondersteuningsteam. Het kan bijvoorbeeld gaan om leerlingen
met gedragsproblemen of om leerlingen bij wie er vermoedens bestaan van een ernstige problematiek of
stoornis. In OSM3 kan besloten worden om de coach/mentor/advisor en/of de docenten te begeleiden of te
coachen bij het tegemoetkomen aan de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling.
Op dit niveau vinden evaluatieve besprekingen plaats van leerlingen met een extra ondersteuningsvraag in de
basisondersteuning én vanuit het gemaakte handelingsplan / OPP.
Hier wordt de preventieve inzet vanuit schoolmaatschappelijk werk en eventueel Jeugdhulp
besproken
De zorgcoördinator is verantwoordelijk
Trajectbegeleiding
Klein Overleg met coördinator RUW-Loket (zie ook 2.5 en 5.2.1)
4.
Niveau 3 -> OSM4
OSM4 is het overleg waarbij de externe partners betrokken worden. Leerlingen waarbij de extra
ondersteuningsvraag niet door de school beantwoord kan worden, worden in dit overleg ingebracht.
Op dit niveau worden besprekingen gevoerd met externe partners, bijvoorbeeld jeugdzorg.
De zorgcoördinator is, in samenspraak met de teamleider, verantwoordelijk
Groot Overleg bij RUW (zie ook 2.5 en 5.2.2)
Inzicht in trajecten
Per niveau is binnen de school vastgesteld op welk moment een bepaalde interventie wordt ingezet. Binnen de
school is inzichtelijk gemaakt welke expertise per niveau aanwezig is, wie wat doet en hoe een overleg
inhoudelijk gevoerd gaat worden. Door dit inzichtelijk te maken is helder wanneer opgeschaald wordt, wie
verantwoordelijk is voor de uitvoering en evaluatie en hoe het vervolg eruit komt te zien.
Er wordt opgeschaald op het moment dat een niveau niet meer toereikend is om aan de ondersteuningsvraag
van de leerling of docent tegemoet te komen.
Bij de opschaling van het ene niveau naar het volgende niveau is een (extra) hulpvraag omschreven en bij elke
opschaling wordt voortgebouwd op het voorgaande niveau. De verantwoordelijke persoon per niveau brengt
de hulpvraag in bij diegene die verantwoordelijk is op het volgende niveau. Dit geeft inzicht in de (formulering
van) hulpvragen, de aangeboden hulp per niveau en de kwaliteit die is geboden door de betrokkenen.
Het betrekken van ouders/verzorgers
Vanzelfsprekend worden ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van de vorderingen van hun kind/pupil.
Dat gebeurt niet alleen op het gebied van cognitieve vorderingen, maar ook wanneer dit nodig is ook op het
gebied van onderwijsondersteuning. Ouders weten dus wanneer de onderwijsondersteuning voor hun
kind/pupil opgeschaald wordt. Op deze manier is het ook duidelijk wanneer bij OSM4 de leerling bij het RUWLoket gemeld wordt.
Preventief handelen
Binnen de ondersteuningsroute van de school is preventief handelen belangrijk. Doordat er volgens dit
escalatiemodel aan de voorkant wordt nadacht over:
de structuur van ondersteuning;
het inzichtelijk maken van de ondersteuning mogelijkheden per niveau;
het cyclisch karakter van dit proces,
maakt dat er een veilige, preventieve sfeer wordt gecreëerd binnen de school.
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4.1.2
Beschrijving
Na toepassing van het bovenstaande escalatiemodel om de basisondersteuning van de VO-school vorm te
geven, resulteert dit in het volgende:
Algemeen
De school heeft een duidelijke ondersteuningsstructuur. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit het volgende:
● De school heeft haar ondersteuningsstructuur duidelijk vastgelegd
● De school biedt onderwijsondersteuning aan leerlingen aan de hand van duidelijk
omschreven interventies, met het oog op meetbare doelen; evalueert de doelen en stelt
de interventies op afgesproken tijdstippen waar nodig bij.
● De werkwijze van het ondersteuningsteam is omschreven en wordt jaarlijks geëvalueerd
en waar nodig bijgesteld
De school biedt onderwijsondersteuning aan leerlingen langs duidelijke routes, bijvoorbeeld doordat:
● Processen worden vastgelegd, bewaakt en geborgd.
● De school inhoudelijke deskundigheid borgt door interne specialisten zoals een
orthopedagoog.
Niveau 0 -> OSM 1 (verantwoordelijk: docent / mentor)
Intake:
De school heeft een duidelijke intake procedure en gebruikt wanneer nodig de termijn van 6 (+ 4) weken om te
onderzoeken of de aangemelde leerling past binnen het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van de school.
Er wordt wanneer nodig gebruik gemaakt van een warme overdracht met de afleverende school waarbij alle
informatie wordt gegeven en wordt gebruikt.
Sociale en fysieke omgeving:
De school heeft een veilig pedagogisch klimaat. Zo kan de school bijvoorbeeld
● een veiligheidsbeleid hebben, gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten in en om de
school.
● een onderwijsaanbod hebben voor het vergroten van sociale vaardigheden.
● een pestprotocol hanteren.
● En een medisch protocol hanteren
Het schoolgebouw is ingericht op uiteenlopende onderwijsbehoeften, begeleiding en leerstijlen. Te denken valt
hierbij aan:
● het aanbieden van individuele werkplekken.
● het aanbieden van prikkelarme werkplekken.
● het aanbieden van ruimte om te kunnen samenwerken.
● en een school die toegankelijk is voor rolstoelen.
Niveau 1 -> OSM 2 (verantwoordelijk: mentor / afdelingsleider)
Onderwijs:
De school heeft een aanbod voor onderwijsondersteuning . Te denken valt dan aan:
● Leren ‘leren’ en/of huiswerkbegeleiding
● Leren plannen
● Taal- en rekenbeleid / dyslexie en dyscalculie
● Faalangst
Begeleiding:
De school heeft een aanbod voor begeleidende ondersteuning. Voor leerlingen met bv:
● Aandachtstoornissen
● Internaliserend gedrag
● Externaliserend gedrag
● Gebrekkige sociale vaardigheden
● (overige) Sociaal-emotionele ontwikkeling
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Aanpassingen voor visueel en auditief beperkte leerlingen.
Niveau 2 -> OSM 3 (verantwoordelijk: zorgcoördinator)
Begeleiding:
De school onderhoudt samenwerkingsrelaties met partners:
● De school werkt structureel samen met bijvoorbeeld GGD, maatschappelijk werk, CJG, Jeugdhulp,
Leerplicht, Buurtregisseur / politie , Timon en Reinearde
● Binnen de school is duidelijk wie verantwoordelijk is voor het onderhouden van de
externe relaties.
Niveau 3 -> OSM 4 (verantwoordelijk: zorgcoördinator + afdelingsleider)
Onderwijs:
De school beschikt over een aanbod voor specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van cognitieve vragen,
dat kan bestaan uit:
● Gecertificeerde medewerkers zoals een orthopedagoog
● Substantiële aandacht en tijd voor de leerling
● Een specifiek daartoe omschreven didactische aanpak.
Begeleiding:
De school beschikt over een aanbod voor specifieke begeleidingsbehoeften op het gebied van sociaalemotionele en/of gedragsvragen, dat kan bestaan uit:
● Gecertificeerde medewerkers zoals een orthopedagoog /schoolpsycholoog
● Substantiële aandacht en tijd voor de leerling
● Een specifiek daartoe omschreven pedagogische aanpak.
4.1.3
Tot waar werkt het?
Rond OSM3 ligt het moment dat de school ervoor kan kiezen de leerling bij de eigen Trajectbegeleiding in te
brengen. Deze trajectbegeleiding is bij de VO-scholen op verschillende manieren ingericht. Het wordt oa.
bekostigd vanuit de middelen voor lichte ondersteuning waar voorheen de Rebound en Op de Rails/Herstart
onder vielen.
Binnen de Trajectbegeleiding kan de coördinator van het RUW-Loket (bijvoorbeeld door aanmelding in de
1loket-module van Onderwijs Transparant -OT-, het programma dat RUW gebruikt voor aanmeldingen) worden
meegenomen in het proces dat is gelopen met de leerling om af te stemmen of externe partners nog ondersteuning kunnen bieden binnen de basisondersteuning van de school.
Als bij OSM4 blijkt dat de school het onderwijs niet passend kan maken bij de ondersteunings-behoefte wordt
de leerling aangemeld bij het RUW-Loket voor een Groot Overleg om in aanwezigheid van ouders, leerling en
onafhankelijk adviseur van het samenwerkingsverband en school te bespreken of een arrangement met extra
ondersteuning wenselijk is.

4.2

Extra ondersteuning: Arrangementen

Wanneer men met de leerling-ondersteuning via OSM 3 is aangekomen op het niveau van de
trajectbegeleiding, is het mogelijk om via het Loket een arrangement van RUW aan te vragen. Dit kan door
tijdig aan te melden in OT. Het arrangement, dat dus wordt aangevraagd door de zorgcoördinator van de
school (als verantwoordelijke), is bedoeld om de leerling binnen de basisondersteuning van de VO-school
intensiever te begeleiden. Het RUW-arrangement is een vorm van extra ondersteuning die bedoeld is om de
ondersteuning binnen de school verder te versterken.
Het is ook mogelijk om de leerling bij het RUW-Loket te melden wanneer de school met de leerlingondersteuning bij OSM 4 is aangekomen; het moment dat de school handelingsverlegen is en men naar een
oplossing zoekt die binnen de extra ondersteuning valt, of misschien zelfs de speciale ondersteuning van een
VSO-school.
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Ook dit wordt tijdig in Onderwijs Transparant bij het RUW-Loket aangevraagd door de zorgcoördinator van de
school, in samenspraak met de betreffende afdelingsleider.
Afhankelijk dus van het OpSchaalMoment kan de inhoud van het gesprek dat zal volgen na melding bij het
loket, verschillen. Bij een overleg dat gehouden wordt na OSM3 is de insteek dat de leerling op de VO-school
blijvt, met een arrangement van extra ondersteuning.
Na melding vanuit OSM 4 bestaat de mogelijkheid dat de leerling (tijdelijk) buiten de VO-school wordt
geplaatst. Dit kan via een extra arrangement (bijvoorbeeld een bovenschoolse voorziening) of via een speciaal
arrangement (een VSO-school).
4.2.1
Arrangementen om leerlingen binnen de ondersteuning van de VO-school te houden
Binnen RUW is een aantal arrangementen beschikbaar om leerlingen binnen de Trajectbegeleiding op hun
eigen VO-school te ondersteunen.
Tijdelijke intensieve- en individuele leerondersteuning; ondersteuning in het plannen en organiseren van
huiswerk en ‘leren’ leren.
Tools for School; Een gedragswetenschapper vanuit de Bascule helpt leerlingen, docenten en ouders
binnen de context van de VO-school om de leerling weer vaardig te maken in effectief schoolgedrag.
VUVO; Volume UitVoeringsOvereenkomst: afspraken die gemaakt zijn met De Kleine Prins in het kader
van ambulante begeleiding voor cluster 3 leerlingen die binnen het reguliere onderwijs zitten. Het aantal
uren dat beschikbaar is wordt ingekocht door RUW.
LwOO arrangement; voor leerlingen op het vmbo met leerachterstanden. De ondersteuning
biedt bijvoorbeeld kleinere lesgroepen (rond de 15 leerlingen) en/of individuele ondersteuning.
IVIO / thuisonderwijs; sommige thuiszittende leerlingen, bijvoorbeeld die met psychosomatische
problematiek, kunnen gebaat zijn met tijdelijk thuisonderwijs via het IVIO-lesprogramma, zodat ze niet
achterraken met hun leerstof.
TZT; Het ThuisZittersTeam van de Fritz Redlschool te Utrecht. Dit team is gespecialiseerd om
thuiszittende leerlingen met internaliserende problematiek weer richting de VO-school te bewegen.
Vooral voor thuiszitters van type 6 (zie paragraaf 6.4).
Maatwerktrajecten; soms hebben leerlingen dermate zware ondersteuning nodig dat deze buiten de
basisondersteuning van de school valt, maar waar de VO-school toch mee aan de slag wil. In dat geval kan
het RUW de ondersteuning faciliteren, tot de maximale hoogte van een TLV categorie laag (€ 9.000,-).
Hieraan worden door RUW wel op de casus passende voorwaarden gesteld, die van te voren met de
betrokken partijen besproken worden.
4.2.2
Arrangementen voor leerlingen boven de basisondersteuning van de VO-school
Binnen RUW zijn ook arrangementen beschikbaar om een leerling bovenop de basis-ondersteuning te
ondersteunen. Meestal is de leerling hierbij (tijdelijk) buiten de VO-school geplaatst.
Bovenschoolse Onderwijs Zorgvoorziening (BOZ) De PolanerBaan; voor sommige leerlingen is het soms
goed om tijdelijk op een andere plek te zitten dan op hun eigen school; tijdelijk een andere omgeving met
andere ondersteuning. Dat kan op deze bovenschoolse onderwijszorg voorziening, die ook aandacht
besteedt aan thuiszitters-problematiek (thuiszitters type 5; zie paragraaf 6.4) en waarbij een intensieve
samenwerking is met de jeugdhulp. Een leerling kan tot maximaal 24 weken verblijven op de BOZ.
OPDC; een andere bovenschoolse voorziening is het OrthoPadagogischDidactischCentrum
(OPDC) in Utrecht. Dit is een school waar een leerling maximaal 2 jaar kan verblijven en ook de
mogelijkheid heeft om examen te doen. Leerlingen krijgen een passende leeromgeving met maatwerk
passend bij de behoeften en mogelijkheden om de schoolloopbaan weer op de rails te krijgen.
TZT; Het ThuisZittersTeam van de Fritz Redlschool te Utrecht. Dit team kan ook kijken of de leerling meer
gebaat is bij plaatsing binnen een VSO-setting. Vooral voor thuiszitters van type 6 (zie paragraaf 6.4).
Revalidatie- en behandeltrajecten; in een enkel geval wordt een leerling met fysieke klachten door de
behandelend arts doorverwezen naar een revalidatietraject zoals De Hoogstraat in Utrecht of de
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4.3

Trappenberg te Huizen. Het onderwijs wordt dan via plaatsbekostiging verzorgd door de aangesloten VSOschool. Dit is altijd van korte duur (6 -12 weken).
Behandeltrajecten met onderwijs op een andere locatie; in een enkel geval wordt een leerling met
psychische klachten door een behandelend arts doorverwezen naar een voorziening binnen de psychiatrie
(bijvoorbeeld Eleos). Het onderwijs wordt ook hier via plaatsbekostiging verzorgd door een aangesloten
VSO-school. Dit is vaak van langere duur (ca 12 weken).
Productief Leren; Een speciale onderwijskundige aanpak voor leerlingen van verschillende niveaus met
grote motivatieproblemen. Vooral voor leerlingen die dreigen voortijdig het onderwijs te verlaten (VSVers).
Facultatieve arrangementen; Naast voorgaande arrangementen wordt er wel eens iets anders bedacht
om een leerling toch maatwerk te kunnen geven. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren tijdens een Groot
Overleg. De directeur-bestuurder van RUW heeft in dergelijke gevallen het eindoordeel over de
wenselijkheid en de haalbaarheid van het gekozen arrangement. Hieraan zijn ook maximum bedragen
verbonden die gekoppeld zijn aan afspraken.

Extra ondersteuning: VSO

De laatste vorm van extra ondersteuning is ondersteuning binnen een speciale onderwijssetting: de Voortgezet
Speciaal Onderwijs-school die gespecialiseerd is in een bepaalde doelgroep. Deze speciale ondersteuning is de
meest intensieve (en daarom duurste) vorm van ondersteuning en wordt alleen op een VSO-school gegeven. De
groepen zijn nog kleiner dan binnen de extra ondersteuning zoals LwOO (structuurgroepen) en PrO en binnen de
VSO-school zijn meer deskundigen aanwezig om leerlingen te begeleiden en te ondersteunen.
4.3.1
Samenwerken met de VSO-scholen binnen de regio Utrecht
In de regio 2604, regio Utrecht West, zijn geen VSO-scholen. Derhalve gaan leerlingen uit Utrecht West, die
toelaatbaar zijn in het VSO, naar een school buiten onze regio waarvan het schoolbestuur dan ook niet
aangesloten (wel deelnemer) is bij de Stichting RUW. De samenwerking tussen RUW en het VSO heeft daarom
verder vorm gekregen door te participeren in het regionale samenwerking tussen VSO-scholen (oud cluster 3
en cluster 4) en samenwerkingsverbanden binnen de regio Utrecht.
Deze samenwerking heeft tot doel:
•
toelatings- en plaatsingsprocedures (PO/SO – VSO, VO – VSO, VSO – VO, OPDC – VSO,VSO –
OPDC en VSO-VSO ) snel en eenvoudig te organiseren
•
uit- en doorstroom van leerlingen in het VSO in de RMC regio Utrecht soepel te laten verlopen
•
ondersteuning via flexibele en kortdurende arrangementen in het VSO gezamenlijk te stimuleren
•
leerlingstromen VSO-OPDC en OPDC-VSO te stroomlijnen
•
het gebruik van speciaal onderwijs in de regio beheers-, bestuur- en betaalbaar te houden
Er zijn regelmatig themabijeenkomsten om de samenwerking te intensiveren en gesignaleerde problemen
gezamenlijk op te pakken. Het resultaat is dan ook dat de samenwerking uitstekend verloopt en er ruimte is
voor innovatie.
4.3.2
Arrangementen voor leerlingen met extra (speciale) ondersteuningsbehoeften
Als laatste bestaan er binnen RUW arrangementen voor leerlingen die op het speciaal onderwijs zitten. Het
betreft hier een zogenaamd Leerling Gebonden Budget (LGB).
VSO-scholen kunnen voor leerlingen met een ToeLaatbaarheidsVerklaring (TLV) met categorie1 bekostiging
(laag) een Leerling Gebonden Budget aanvragen wanneer een leerling bijvoorbeeld tijdelijk in een kleinere
setting op die VSO-school wordt geplaatst; een extra arrangement. Een ander voorbeeld zijn materiele
benodigdheden die voor de onderwijsondersteuning van de leerling van groot belang is.
De TLV -aanvraag voor een hogere categorie passeert het Loketoverleg en wanneer er sprake is van plaatsing in
een kleinere groep bijvoorbeeld vanwege onvoorspelbaarheid van het gedrag, kan het Loketoverleg ervoor
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kiezen om de betreffende leerling een LGB te geven voor een jaar. Na dat jaar wordt gekeken of de leerling
weer plaatsbaar is in een reguliere VSO-groep voor cat. 1. Wanneer dat het geval is, stopt de LGB. Wanneer dit
niet het geval is, is er verlenging mogelijk van maximaal nog een jaar. Er is hier dan wel sprake van stabiele
kind-kenmerken en het betreft een leerling vanuit de bekostigingscategorie 1.

4.4

Terugstroom

RUW heeft zich tot doel gesteld om in de komende schooljaren de terugplaatsing van leerlingen van VSO naar
VO te optimaliseren. Om dit te bereiken krijgen alle leerlingen1 van Regio Utrecht West, die vanuit het VSO
overstappen naar het VO, voorrang op de procedures bij plaatsing. Om constructief toe te werken naar deze
overstap is vroegtijdig zekerheid nodig op welke school de leerling gegarandeerd een plaats heeft. Voor het
laten slagen van deze overstap is een heldere procedure opgesteld.
Hierbij gelden de volgende Principes en uitgangspunten:
1.

2.
3.
4.

5.

Leerling afkomstig uit VSO heeft dezelfde status als een interne leerling met ondersteuningsbehoefte. In
het toewerken naar het nieuwe schooljaar (t.a.v. klassensamenstelling en formatie) zal de overstapper
VSO naar VO geen belemmering ondervinden.
Samen met alle aangesloten scholen en partners realiseert het samenwerkingsverband VO RUW goede
maatschappelijke en beroepsmatige kansen voor alle leerlingen.
Iedere VO- school schakelt rechtstreeks tussen eigen school en VSO. Mogelijk is deze taak bij de
trajectbegeleiding ondergebracht.
Er zijn twee voorwaarden voor plaatsing:
a. Het CvB heeft een positief advies voor overstap van de leerling afgegeven.
b. De VO school heeft de mogelijkheid om de leerling te plaatsen (niveau, leerjaar binnen locatie en
sector). Dit is vrijwel meteen na aanmelding duidelijk.
Het overstapmoment van leerlingen VSO naar VO is altijd maatwerk (per casus bekijken wat het beste
moment is, afhankelijk van capaciteiten leerling en rekening houdend met o.a. PTA’s en profielkeuze).

Wanneer een ouder/ verzorger de VSO- leerling aanmeldt bij het VO, meldt de VO- school dit bij het
samenwerkingsverband. RUW gaat na of deze leerling reeds door de VSO-school in januari gemeld is en de CvB
positief heeft geadviseerd ten aanzien van de overstap. RUW geeft hiervan een terugkoppeling aan VO school
en meldt dit tevens bij de VSO school.
De procedure is in zijn geheel beschreven in het document ‘Procedure overstap VSO-VO’ (RUW januari 2017 en
geëvalueerd in najaar 2017)

4.5

Doelen voor 2022 met betrekking tot een dekkend aanbod: de werkagenda

Het ondersteuningsplan is een levend document waarbij beleid kan wisselen naar gelang de vraag en behoefte
die er vanuit de regio is. Toch wil RUW de komende 4 jaar verder met de ontwikkeling van een aantal zaken
met betrekking tot een goed dekkend aanbod van onderwijsvoorzieningen:
• RUW ontwikkeld een kwalitatief goed dekkend aanbod voor leerlingen (ook met extra
ondersteuningsbehoeften) in de regio
• Scholen verhogen de kwaliteit van hun basisondersteuning verder

1 Hierbij wordt bedoeld: de leerlingen zijn woonachtig in een gemeente van RUW of waren voorafgaand aan de VSO plaatsing op een VO
school aangesloten bij RUW ingeschreven.
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• RUW ontwikkeld samen met de scholen hun eigen SchoolOndersteuningProfiel (SOP), waarbij de
ondersteuningspiramide van figuur 2 als uitgangspunt dient. Dit SOP wordt samen met de kwaliteit van de
basisondersteuning gekoppeld aan de jaarlijkse verantwoording en het evaluatiegesprek met RUW.
• RUW wil het aantal beschikbare plekken van extra arrangementen en de bezetting daarvan monitoren, om
tijdig te kunnen anticiperen op mogelijke tekorten of overschotten. Dit om wachtlijsten te voorkomen.
• RUW monitort de tevredenheid van ouders en scholen over het functioneren van het gevolgde proces bij de
aanvraag van extra arrangementen, de werking van het RUW-Loket en het Groot Overleg.

30

5

Indiceren

Naast het aanbieden van een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen is het indiceren van leerlingen voor
arrangementen ook een kerntaak van het samenwerkingsverband (paragraaf 1.3). Hieronder wordt beschreven
hoe dit binnen RUW is vormgegeven.

5.1

Voor basis ondersteuning

Voor het realiseren van (basis)ondersteuning op de VO-scholen hanteert RUW het zogenaamde School- model
(paragraaf 2.3). Dit betekent dat een substantieel bedrag vanuit RUW naar de scholen gaat waardoor binnen de
basisondersteuning op de VO-scholen vooral preventief in plaats van curatief gewerkt kan worden. Indiceren
voor arrangementen binnen de basisondersteuning is hierdoor binnen RUW niet van toepassing. De scholen
zijn vrij om de middelen naar eigen inzicht in te zetten, echter wel voor de ondersteuning van leerlingen in het
kader van passend onderwijs en er moet naderhand verantwoording worden gegeven over hoe de middelen
besteed zijn (paragraaf 7.3).

5.2

Voor extra ondersteuning: arrangementen

Wanneer men binnen de basisondersteuning bij OSM 3 is aangekomen, is het mogelijk om via het RUW-Loket
een arrangement aan te vragen. Dit arrangement is bedoeld om de leerling binnen de basisondersteuning van
de VO-school intensiever te begeleiden. Het RUW-arrangement is dus bedoeld om de ondersteuning binnen de
school verder te versterken.
Het is ook mogelijk om de leerling bij het RUW-Loket te melden wanneer de school binnen de
basisondersteuning bij OSM 4 is aangekomen: het moment dat de school handelingsverlegen is en men naar
een oplossing zoekt die binnen de extra ondersteuning valt.
Afhankelijk dus van het OpSchaallMoment kan de inhoud van het gesprek dat zal volgen na melding bij het
loket, verschillen.
5.2.1
Arrangementen bij OSM 3
Scholen kunnen een arrangement bij OSM 3 aanvragen via een zogenaamd Klein Overleg. Bij dit overleg, dat
consulterend is en op aanvraag van de VO-school, kan de zorgcoördinator van de school een casus (anoniem)
bespreken met de coördinator van het RUW-Loket. Er kan dan ook direct gekeken worden of een arrangement
nodig is om de leerling binnen de basisondersteuning te houden.
De bekostiging van de afgegeven arrangementen geldt in principe voor een periode van 7 weken (van vakantie
tot vakantie). Na deze periode volgt tijdens het vaste tweewekelijkse loketoverleg een evaluatie van de casus
en wordt gekeken of verlenging met een nieuwe periode nodig is.
In het geval van thuiszitters type 5 en 6 (paragraaf 6.4) kan RUW (een deel van) de bekostiging van IVIO op zich
nemen. Dit gaat in nauw overleg met de school die het arrangement aanvraagt, waarbij de voorwaarde geldt
dat de betreffende leerling zich houdt aan gemaakte afspraken in het ‘Plan van Aanpak’ dat door school en
GGD samen voor de betrokken leerling is opgesteld.
5.2.2
Arrangementen bij OSM 4
Scholen kunnen een arrangement bij OSM 4 aanvragen via een zogenaamd Groot Overleg. Ook dit wordt bij
het RUW-Loket aangevraagd in Onderwijs Transparant door de zorgcoördinator van de school, maar wel in
samenspraak met de afdelingsleider van de school zodat het mandaat binnen de school duidelijk is.
Bij dit overleg, dat plaats vindt op het kantoor van RUW, zijn naast de school ook externe deskundigen, de
leerling en de ouders/verzorgers aanwezig. De ondersteuningsvraag van de leerling overstijgt het niveau van de
basisondersteuning (inclusief Trajectbegeleiding) van de school. De handelingsverlegenheid van de school
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wordt tijdens dit overleg besproken en er wordt gezamenlijk gezocht naar een oplossing. Dit kan betekenen dat
de leerling (tijdelijk) buiten de school wordt geplaatst.
De duur van de bekostiging van deze arrangementen is afhankelijk van het type.
• Voor de bovenschoolse voorzieningen als BOZ De PolanerBaan geldt een minimum duur van 12 weken met
mogelijkheid tot verlenging. De bekostiging van het OPDC wordt gedeeld met de school van herkomst.
• Revalidatietrajecten (onderwijs op een andere locatie) worden door RUW als plaatsbekostiging vergoed
voor maximaal 6 tot 12 weken, afhankelijk van het succes van de behandeling . Bij een mogelijke verlenging
wordt RUW tijdig meegenomen in de aanvraag.
• Naast het revalidatietraject zijn er meer arrangementen vanuit VSO-scholen. Zo is het Onderwijs Zorg
Centrum in Odijk een samenwerking tussen Timon Jeugdhulp en Beukenrode VSO-onderwijs. Leerlingen die
hiernaar verwezen worden hebben meestal een TLV nodig, zeker als er een vervolg is bij Beukenrode
Onderwijs.
• Het arrangement voor thuiszitters vanuit VSO De Redlschool. Bij dit Thuiszittersteam (TZT) zijn twee
arrangementen die beiden apart bekostigd worden. Na het eerste traject vindt een mogelijke aanvraag
plaats voor een tweede traject. Vanuit het Loket overleg vindt voor beide trajecten besluitvorming plaats.
• In een enkel geval maakt RUW gebruik van Productief Leren in de regio Het Gooi. Hier volgt na plaatsing van
een leerling een rekening voor RUW die gebaseerd is op de bekostiging voor extra ondersteuning en een
rekening voor de school van herkomst voor de basisbekostiging, volgens de afspraak ‘Geld volgt de
leerling’.
5.2.3
LwOO
Eén arrangement binnen de extra ondersteuning vraagt om extra aandacht: het LwOO-arrangement. Tot
augustus 2019 geldt de oude manier van indiceren vanuit de Commissie Toewijzing Arrangementen (CTA;
voormalig RVC) die als externe organisatie is ingehuurd. Vanaf augustus 2019 geldt door de Opting Out-regeling
het LwOO als een arrangement voor extra ondersteuning vanuit RUW.
Het blijft een leerlinggebonden budget zodat de middelen daar komen waar de leerling op school zit. De
middelen worden toegekend wanneer een leerling aan bepaalde (vooraf opgestelde) criteria voldoet.
Vanuit de basisschool worden leerlingen via de POVO-procedure aangemeld voor het vooronderzoek, dat
middels een Drempelonderzoek 678 vanuit RUW wordt afgenomen. Wanneer de leerlingen voldoen aan de
gestelde criteria (2 leerachterstanden ≥0,25%; bij de combinatie technisch lezen en spelling 3
leerachterstanden ≥ 0,25%) kunnen ze zich aanmelden bij de scholen die LwOO als arrangement aanbieden. De
school geeft vervolgens aan RUW door welke leerlingen zij inschrijven, waarna het swv de bekostiging voor
deze extra ondersteuning regelt. Zowel school als RUW registreren welke leerlingen het hier betreft.
5.2.4
Arrangementen voor het VSO
Arrangementen voor onderwijsondersteuning die door het VSO worden aangevraagd vallen binnen RUW onder
het Leerling Gebonden Budget (LGB). Alleen leerlingen die een bekostiging hebben van categorie 1 (laag)
komen hier voor in aanmerking. Dit arrangement kan op de school zelf gegeven worden (zoals een tijdelijke
plaatsing op een intensieve groep) maar ook buiten de school (denk bv. aan thuisonderwijs via Cum Cura).
Hiervoor hanteert RUW als richtlijn dat de totale kosten voor een VSO-leerling met een LGB niet boven de
bekostiging van een VSO-leerling in categorie 3 (zwaar; € 27.000,-) uitkomen. Dat is voor RUW het maximum
wat een totaal arrangement voor een leerling mag kosten. Een LGB geldt in principe voor een jaar; het besluit
hiertoe wordt genomen in het Loketoverleg waar de directeur-bestuurder de eindverantwoordelijke is. Na dat
jaar vindt er een evaluatie plaats om te kijken of de middelen hebben geholpen het doen te bereiken.
RUW hanteert hier een ondergrens van € 1.000,-, zoals bijvoorbeeld bij materiaal kosten voor
onderwijsondersteuning; materiaalkosten tot het bedrag van € 1.000,- zijn ten laste van de VSO-school zelf.
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5.3

Voor extra ondersteuning: het VSO

De ondersteuning die op het VSO wordt geboden is de duurste vorm van ondersteuning . De groepen zijn nog
kleiner dan binnen de extra ondersteuning van het LwOO en op de school zijn meer deskundigen aanwezig om
leerlingen te begeleiden. Om op een school met dergelijke intensieve begeleiding te komen heeft de leerling
een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, die via het swv verkregen kan worden. Deze TLV kan de VSOschool aanvragen bij het RUW-Loket via Onderwijs Transparant (OT). De persoon die de aanvraag invult blijft
ook de contactpersoon voor het RUW-Loket
Er bestaan 3 categorieën voor bekostiging van leerlingen in het VSO en het RUW-Loket kijkt welke
ondersteuningsbehoefte de leerling heeft alvorens de categorie wordt vastgesteld. Wanneer het gaat om
onderinstroom vanuit het SO speelt mee in welke categorie de leerling zat tijdens de SO-tijd. Hierover wordt
dan met de collega’s van Passenderwijs (SWV-PO in de regio) overlegd om te kijken wat nodig is voor optimale
doorstroom.
Duur van een TLV
Het RUW-loket is vrij te kiezen voor de geldigheidsduur van een TLV. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat
er in ieder geval 1 volledig schooljaar, beginnend op 1 augustus, verdisconteerd zit in de duur van de TLV.
Binnen RUW hebben we de mogelijkheid van 1 jaar (bv. om te kijken of VSO de juiste oplossing is, 2 jaar
(onderbouw) of gehele VSO-periode (wanneer terugkeer naar het VO geen optie is). Maar in principe maximaal
tot het jaar waarin de leerling 18 wordt. Daarna is de leerling niet meer leerplichtig. Als in overleg met de
ouders blijkt dat een leerling van 18 gebaat is met meer onderwijs, kan de school voor de resterende twee jaar
een verlenging van de TLV aanvragen. Hierbij moet gemotiveerd worden wat verdere scholing zal toevoegen
aan de ontwikkeling van de leerling ten aanzien van dagbesteding of arbeid.

5.4

Voor extra ondersteuning: onderwijs zorg arrangementen.

Onderwijszorg arrangementen zijn van een speciale orde, omdat hier niet alleen het swv voor verantwoordelijk
is. Ook de gemeenten hebben zeggenschap omdat zij een deel van het arrangement betalen.
Een voorbeeld hiervan is binnen BOZ De PolanerBaan. Wanneer de vraag vooraf duidelijk is en een arrangement
wordt aangevraagd voor een leerling om geplaatst te worden in de ‘zware’ groep van deze bovenschoolse
voorziening, wordt impliciet een arrangement van TIMON Jeugdhulp aangevraagd en TIMON wordt door de
gemeenten bekostigd. Daarom is het belangrijk dat in dit soort casussen een vertegenwoordiger van het
wijkteam (of WoerdenWijzer) bij het Groot Overleg zit dat door de school na OSM 4 wordt aangevraagd. Deze
vertegenwoordiger kan dan direct na het overleg een beschikking af geven voor de jeugdhulp waardoor snel
geschakeld kan worden.

5.5

Voor het PrO

Eigenlijk is het PraktijkOnderwijs (PrO) geen vorm van extra ondersteuning, maar een leerniveau. De leerlingen
behalen bij deze vorm van onderwijs geen diploma en krijgen natuurlijk de ondersteuning die een dergelijke
groep nodig heeft. Dat die ondersteuning boven het niveau van een gemiddelde VO-school ligt is, gezien de
populatie, evident en daarom moet een leerling echt toelaatbaar geacht worden voor deze vorm van
onderwijs. Dit gebeurt middels een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV; niet hetzelfde, maar wel sterk gelijkend op
de TLV van het VSO).
Binnen RUW kunnen de leerlingen vanuit de (speciale) basisschool aangemeld worden voor een TLV-PrO. De
leerlingen krijgen de beschikking wanneer ze voldoen aan de criteria die behoren bij een TLV-PrO. Een kleine
commissie, een soort PCL, bestaande uit de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband, een
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psycholoog en een orthopedagoog die kennis en ervaring met de doelgroep hebben, beoordeelt de aanvragen
voor RUW. Wanneer blijkt uit het gebruikte intelligentie-onderzoek dat de leerling in het grensgebied van
LwOO en PrO valt, zal de motivatie van de aanvrager doorslag geven bij de mogelijke toekenning van een PrOTLV of verwijzing naar het LwOO.

5.6

Doelen voor 2022 met betrekking tot indiceren: de werkagenda

Het ondersteuningsplan is een levend document waarbij beleid kan wisselen naar gelang de vraag en de
behoefte die er vanuit de regio is. Toch wil RUW de komende 4 jaar verder met de ontwikkeling van een aantal
zaken met betrekking tot het indiceren:
• Voor het aantal af te geven TLV’s wil RUW de volgende uitganspunten hanteren:
Categorie 1: < 2,0%
Categorie 2: < 0,2%
Categorie 3: < 0,2%
• En voor VSO totaal: niet boven de 2,5%. Dit ook in verband met kostenbeheersing!
• RUW wil individueel maatwerk blijven hanteren, waarbij gekeken wordt naar de best passende
maatwerktraject voor de leerling, maar wel met verantwoorde kosten.
• Daarnaast blijven we een goede kwaliteit garanderen die periodiek onderzocht wordt door middel van een
tevredenheids-enquête voor ouders en scholen.
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6

Thuiszitters

Binnen RUW is een verdeling gemaakt van verschillende typen thuiszitters, om de bijbehorende problematiek
beter te kunnen begrijpen en te kunnen aanpakken. Het algemene begrip ‘thuiszitter’ kan leiden tot veel
onduidelijkheid en verwarring.
Binnen RUW onderscheiden we de volgende typen thuiszitters:
1. Met vrijstelling voor bepaalde tijd
2. Met vrijstelling voor onbepaalde tijd
3.
4.
5.
6.

Met ongeoorloofd verzuim voor langere periode
Met geoorloofd verzuim voor korte periode
(tot 4 weken)
Met geoorloofd verzuim voor langere periode (4 weken tot 3 maanden)
Met geoorloofd verzuim voor erg lange periode (3 maanden tot 1 jaar)

code geel
code oranje
code rood

7. Na de middelbare school (VSV)
De groep van ‘absoluut verzuimers’ staat hier niet tussen omdat dit veelal praktische redenen heeft die door
een betere organisatie (dus procesmatig) opgelost kunnen worden. Vanzelfsprekend heeft RUW daar wel
beleid op gemaakt (zie par. 6.2).

6.1

Thuiszitters met een ontheffing

Leerlingen kunnen een ontheffing van de leerplicht krijgen voor bepaalde tijd (type 1) of voor onbepaalde tijd
(type 2). In beide gevallen speelt RUW daarbij een rol.
6.1.1
Ontheffing voor bepaalde tijd.
Volledige vrijstelling van de leerplicht is mogelijk op grond van lichamelijke en/of psychische gronden. Vanaf
het moment dat het kind niet in staat is om onderwijs te volgen vanwege lichamelijke of psychische
ongeschiktheid is een beroep mogelijk op vrijstelling van de inschrijvingsplicht.
De ouders vragen een ontheffing van de leerplicht aan bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar zij
wonen. Daarbij is een recente verklaring nodig van een arts die is aangewezen door Burgemeester en
Wethouders. Vaak is dat een (jeugd)arts van de GGD. Deze zal samen met RUW kijken wat de mogelijkheden
zijn om wel onderwijs te volgen. De arts mag niet de eigen huisarts zijn of een psycholoog of pedagoog die het
kind behandelt.
6.1.2
Ontheffing voor onbepaalde tijd.
De afgegeven vrijstelling geldt in principe voor één jaar; ouders kunnen ieder jaar een nieuwe aanvraag doen.
Dat hoeft niet wanneer uit een eerdere verklaring blijkt dat het kind nooit geschikt zal zijn om een school of
instelling te bezoeken. In dat geval wordt een ontheffing voor onbepaalde tijd afgegeven. Ook hier wordt RUW
betrokken om te kijken of er echt geen mogelijkheden binnen het dekkende netwerk van
onderwijsvoorzieningen zijn om het kind een plek in het onderwijs te geven.

6.2

Met absoluut verzuim

Leerlingen met absoluut verzuim staan bij geen enkele school ingeschreven. In de praktijk gebeurt dit wel eens
met leerlingen die verhuizen. Binnen RUW is de afspraak gemaakt dat verhuisgevallen worden opgenomen op
een soortgelijke school als de school waarvan de leerling afkomstig is, als ook hetzelfde niveau (tenzij anders
geadviseerd door de school van afkomst).
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Een andere groep leerlingen met absoluut verzuim zijn leerlingen die van het primair onderwijs naar het
voortgezet onderwijs doorschakelen en waarbij de aanmelding niet vlekkeloos verloopt, bijvoorbeeld omdat er
bij de VO-school twijfel is over de aanmelding. In dit geval heeft de VO-school waar de leerling zich aanmeldt
zorgplicht en dient bij gerede twijfel de termijn van 6 weken onderzoek in acht te nemen. Bij twijfel kan dit
verlengd worden met 4 weken. Wanneer na deze 6 (+4) weken de VO-school kan aantonen dat de leerling niet
binnen het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van de school past, kan via RUW gekeken worden of de leerling
niet bij een andere VO-school binnen hun SOP past. Of dat de leerling bij een VSO-school gebaat is bij extra
ondersteuning.
Wanneer plaatsing bij een VO-school wenselijk is, maar de scholen weigeren om wat voor een reden dan ook
de leerling te plaatsen, dan gaat binnen RUW het ‘escalatiemodel voor de plaatsing van leerlingen’ in werking
(Een passende plek voor alle leerlingen; B. de Waal 2016). Hierin staat beschreven hoe de
plaatsingsbevoegdheid binnen RUW is geregeld.

6.3

Met langdurig ongeoorloofd verzuim

Leerlingen die wel staan ingeschreven bij een school, maar niet daadwerkelijk in de klas zitten, verzuimen.
Wanneer ouders melden bij de school dat er een reden is voor het verzuim, bijvoorbeeld ziekte, is er sprake
van geoorloofd verzuim. Wanneer de ouders van niets weten, is er sprake van ongeoorloofd verzuim
(‘spijbelen’); Type 3. Dit ongeoorloofde verzuim speelt de school direct door aan de leerplicht; in de regio van
RUW is de leerplicht georganiseerd binnen het RBL, het Regionaal Bureau voor Leerplicht, waar RUW een
nauwe samenwerking mee heeft.
Wanneer het verzuim 16 uur lestijd in een periode van 4 weken is (kort verzuim) gaat de school in gesprek met
ouders en de leerling en stelt hen op de hoogte van melding bij het RBL (een actie van de school). Leerplicht
heeft daarna middels een brief, telefonisch of een gesprek contact met ouders en leerling en koppelt terug aan
de school (en meldt dat aan ouders).
Naar aanleiding van de casus doet leerplicht een verwijzing naar zorg en/of stuurt een waarschuwings- brief of
eventueel een proces verbaal (bv. HALT pv). In de meeste gevallen stopt het tijdelijke ongeoorloofde verzuim. De
praktijk leert dat er bij recidieven wordt opgeschaald door leerplicht. Eerst een waarschuwing, dan een HALT
proces verbaal en als laatste een strafrechtelijk proces verbaal.
Het probleem bij ongeoorloofd verzuim voor langere tijd is dat er altijd iets aan de hand is. Een leerling zit nooit
zonder een reden ongeoorloofd thuis voor langere tijd. Meestal is die reden toch weer dat er sprake is van
enige vorm van lichamelijk of psychisch ongemak.
Om hier achter te komen hanteert RUW een stappenplan bij twijfel over (on)geoorloofdheid (ziekte)verzuim.
Dat kan starten met verzuimgesprekken op school met leerplicht, waarbij ouders worden betrokken. Indien het
verzuim niet stopt vraagt de school de jongere en de ouders duidelijkheid te verschaffen over de oorzaak van
het verzuim, bijvoorbeeld door een medische verklaring. Indien daartoe aanleiding is, meldt de school het
verzuim dan alsnog ongeoorloofd (want: ziekteverzuim type 4 t/m 6 hoeft niet gemeld te worden bij DUO).
Leerplicht kan hierna in de casus doorpakken en vanuit het civiel rechtelijk of strafrechtelijk kader een zaak
opzetten.

6.4

Met langdurig geoorloofd verzuim

Wanneer ouders bij de school melden dat er een reden is voor het verzuim van hun kind, bijvoorbeeld ziekte, is
er sprake van geoorloofd verzuim. Op zich lijkt dit een duidelijk type thuiszitter (type 4, 5 en 6), echter in de
praktijk blijkt dit erg lastig. Binnen deze categorie thuiszitters zitten de meest intensieve (en kostbare) trajecten
waar regelmatig de vraag aan de orde komt: waar eindigt geoorloofd (ziekte) verzuim en waar begint
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ongeoorloofd verzuim? Ook het RBL worstelt met deze vraag; wanneer kan en mag je handhaven als niet
duidelijk is of wordt wat er aan de hand is?
Binnen RUW is nu een verzuimprotocol opgesteld om een vinger achter deze problematiek te krijgen en het
ziekteverzuimprotocol van de GGD (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling; Mazl) is hierbij het
uitgangspunt. De school meldt na 16 uur lestijd verzuim in een periode van 4 weken de leerling aan bij de
jeugdarts. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.
Als door de jeugdarts geen ziekte kan worden vastgesteld en schoolverzuim blijft aanhouden, dan kan
leerplicht worden ingeschakeld door de school (via DUO). Daarna volgt onderzoek, een gesprek met ouders en
leerling met een waarschuwing en wanneer er daarna geen verandering in de situatie optreedt, volgt eventueel
een proces verbaal. Als er onduidelijkheid blijft over wel of niet ziek zijn maar er wel grote zorgen over de
leerling zijn dan kan er bv. door de school of leerplicht een melding bij veilig thuis worden gedaan, mogelijk in
combinatie met onderzoek en verbalisering door leerplicht.
Als door de jeugdarts wordt vastgesteld dat er een medische grondslag is voor het verzuim, dan wordt een
‘plan van aanpak’ opgesteld waarin beschreven staat wat voor de komende periode de prognose voor
schoolgang van de leerling is. Het is dus gericht op een (gedeeltelijke) terugkeer van de leerling op de school
zodat de leerling contact blijft houden met leeftijdgenoten en binnen de school sociale competenties verder
kan ontwikkelen.
Een dergelijke afspraak kan gemaakt worden tijdens een Groot Overleg bij RUW om te kijken hoe voor de
betreffende leerling passend onderwijs vorm kan krijgen. Na een aantal weken volgt een evaluatie om de
stand van zaken aangaande het plan van aanpak duidelijk te krijgen. Hierbij zijn RUW, de GGD, de school, het
RBL en de ouders met leerling betrokken. Hier worden dan ook de vervolg afspraken gemaakt.
Arrangementen voor thuiszitters met langdurig geoorloofd verzuim
Binnen de ondersteuningspiramide van RUW is er een arrangement voor elk type thuiszitter met geoorloofd
verzuim.
Voor type 4 (geel) heeft in eerste instantie de VO-school binnen de basisondersteuning een aanpak. Hierbij valt
te denken aan extra begeleiding die scholen aan langdurig zieke leerlingen geven.
Voor type 5 (Oranje) heeft RUW een arrangement, namelijk de bovenschoolse onderwijs-zorg voorziening. Hier
is een plek opgezet voor leerlingen met thuiszittersproblematiek, vooral voor leerlingen die psychosomatische
problematiek hebben. Deze leerlingen staan onder begeleiding van Timon en de jeugdarts van de GGD houdt
medisch gezien de vinger aan de pols.
Ook kan bij dit type thuiszitter de school van herkomst een aanvraag doen voor (mede)bekostiging van IVIO
thuisonderwijs. Dit opdat de leerling geen vertraging in de schoolloopbaan krijgt door het thuiszitten. Hierbij
geldt echter wel dat de leerling en ouders zich houden aan de gemaakte afspraken/condities die RUW stelt
voor de vergoeding van een dergelijk arrangement. Zulke afspraken kunnen bijvoorbeeld staan in het ‘plan
van aanpak’ dat de school samen met de GGD opstelt, met als doel de (gedeeltelijke) terugkeer naar de school
van inschrijving.
Voor type 6 (rood) heeft RUW de mogelijkheid om het Thuiszittersteam (TZT) van de F. Redlschool uit Utrecht
in te zetten. Dit team is gespecialiseerd in leerlingen met internaliserende problematiek en juist deze leerlingen
kunnen erg hardnekkige thuiszitproblematiek vertonen. Het TZT hanteert voor deze leerlingen een eigen
methodiek die veelal tot goede resultaten leidt.

6.5

Voortijdig School Verlaters (VSV)

Te veel jongeren ondervinden problemen in hun leerloopbaan, waardoor ze te vroeg stoppen met hun
opleiding en geen startkwalificatie halen. Het behalen van een startkwalificatie geeft een beter perspectief op
de arbeidsmarkt en een eigen plek in de samenleving.
De RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie) -regio Utrecht is één van de 39 RMC-regio’s in Nederland.
RMC-regio Utrecht (nr 19) is verdeeld is 4 subregio’s waaronder RUW die samenvalt met de subregio Utrecht
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Noordwest (voorheen ‘Westelijk Weidegebied’). De 3 andere zijn: Stad Utrecht, Utrecht-Zuid en Utrecht ZuidOost. De gemeente Utrecht is contactgemeente voor de hele RMC-regio Utrecht en voert de regie over de
samenwerking.
De samenwerking tussen VO-scholen, mbo-instellingen en gemeenten om schooluitval en verzuim van
leerlingen tussen de 12 en 23 jaar te voorkomen wordt in elke RMC-regio vastgelegd in een convenant en ook
RUW heeft een dergelijk convenant mede ondertekend.
In dit convenant ‘Regionale afspraken voor de vervolgaanpak voortijdig schoolverlaten (2017-2020)’ is onder
de noemer van ‘SchoolWerkt’ een agenda uitgewerkt in concrete maatregelen op het gebied van 5 actielijnen:
Actielijn 1: Het creëren van een sterke basis voor de jongere (vooral MBO-studenten).
- Maatregel 1: Bovenregionaal Verzuimbeleid (werkafspraken instellingsgericht werken).
- Maatregel 2: Vestigingsgericht werken/contactpersoon Leerplicht/RMC.
- Maatregel 3: Voorkomen van uitval van mbo-studenten in de zomerperiode.
Actielijn 2: Loopbaanoriëntatie organiseren in een doorlopende leerlijn (vooral leerlingen en docenten VO).
Leerlingen die weten wat ze willen leren en waar ze het voor doen, zijn meer gemotiveerd om het beste uit
zichzelf te halen en de opleiding succesvol af te ronden. Het helpt als er iemand is, zoals een
mentor/loopbaanbegeleider en ouder, die daarbij ondersteunt en de jongere op dit pad helpt een
toekomstbeeld te vormen.
- Maatregel 1: Deskundigheidsbevordering van docenten in het voortgezet onderwijs en het mbo.
Docenten staan dicht bij scholieren en studenten. We willen hun deskundigheid op het gebied van opleidingsen beroepskeuze en loopbaanontwikkeling bevorderen. Daardoor kunnen zij de leerlingen beter
ondersteunen in het maken van een opleidingskeuze. We zetten in op het professionaliseren van de LOBgesprekken en het delen van casuïstiek. Het voortgezet onderwijs en het mbo stemmen hun werkwijzen
beter op elkaar af. Er komt meer overzicht van de aansluitende beroepsprofielen en curriculum per
vakgebied.
Deze maatregel sluit aan bij actielijn 5 in de verbinding met het bedrijfsleven en stagemogelijkheden voor VOen mbo-studenten.
- Maatregel 2: Alle scholieren hebben een loopbaandossier.
Actielijn 3: Sluitende overgangen en warme overdracht (vooral leerlingen VO).
De overstap van het voortgezet onderwijs naar het mbo is een risicomoment. Leerlingen worden daarom
gestimuleerd zich voor 1 april in te schrijven voor een vervolgopleiding. De VO-scholen weten eerder waar hun
leerlingen naartoe gaan en of ze zijn aangekomen. De mbo-instellingen weten hoeveel en welke studenten ze
kunnen verwachten.
- Maatregel 1: Continuering en intensivering van ‘de Overstap’.
- Maatregel 2: Ondersteuning bij de overstap door Overstapcoaches voor leerlingen die dat nodig
hebben.
Actielijn 4: Extra ondersteuning waar nodig (MBO-studenten).
- Maatregel 1: Plusvoorzieningen: OPDC en mbo Plus (verdere optimalisatie van de bestaande PLUS
interventies).
- Maatregel 2: Regionale samenwerking in een kernpartnermodel (samenwerking tussen school,
leerplicht/RMC, de jeugdarts en het mbo-team).
- Maatregel 3: Kennisuitwisseling (kennisuitwisseling over en doorontwikkeling van interventies).
- Maatregel 4: Startcoaching (een goede start in het mbo door gerichte coaching en begeleiding).
Actielijn 5: Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt (PrO, VSO en MBO 1+2).
Het einddoel is duurzame arbeidsparticipatie. Daarvoor is een goede aansluiting van het onderwijs op de
arbeidsmarkt van wezenlijk belang.
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- Maatregel 1: Creëren van plekken voor beroepspraktijkvorming (BPV) en banen.
- Maatregel 2: Vinden en matchen plekken voor beroepspraktijkvorming (BPV) en banen.
- Maatregel 3: Behouden van plekken voor beroepspraktijkvorming (BPV) en banen.
Binnen RUW houden we ons voornamelijk bezig met actielijn 2. Hiertoe is een werkgroep ingericht, bestaande
uit vertegenwoordigers uit het VO (vooral decanen) en vertegenwoordigers uit het MBO. Deze werkgroep buigt
zich over het optimaliseren van de overdracht van leerlingen die van het vmbo naar het MBO gaan. Met de
middelen die vanuit de gemeente Utrecht komen voor actielijn 2 wordt deze werkgroep bekostigd. Verder
kunnen VO-scholen middelen aanvragen voor deskundigheidsbevordering van mentoren in het kader van LOB.

6.6

Monitoring

Het monitoren van thuiszitters is geen sinecure. Het begint al met de definitie die gebruikt wordt. Maar ook de
signalering en de registratie van thuiszitters. Vooral type 4,5 en 6 zijn moeilijk te registreren, want vanaf welk
moment registreer je?
Toch willen we binnen RUW de komende periode dit vraagstuk aanpakken. Er is al een definitie gemaakt,
waardoor scholen de leerlingen van type 4,5 en 6 gemakkelijker kunnen registreren. Ook de VSO-scholen die
leerlingen uit onze regio hebben worden benaderend om deze drie typen thuiszitters door te geven aan RUW.
Via het RBL is er zicht op de overige typen 1,2,3 en 7.
Op deze manier krijgt RUW een eigen monitoringsysteem van thuiszitters waardoor kennis omtrent deze groep
vergroot wordt. En dat is nodig want het is een progressief probleem waar steeds meer scholen en instanties
mee te maken krijgen!

6.7

Doelen voor 2022 met betrekking tot thuiszitters: de werkagenda

Het ondersteuningsplan is een levend document waarbij beleid kan wisselen naar gelang de vraag en de
behoefte die er vanuit de regio is. Toch wil RUW de komende 4 jaar verder met de ontwikkeling van een aantal
zaken met betrekking tot de Thuiszitters:
•
•

•

•

RUW heeft 1 duidelijk thuiszittersprotocol, dat de 3 huidige documenten (‘verzuimprotocol’ GGD,
‘thuiszittersprotocol’ RUW en ‘Van thuiszitten naar schoolgaan” van de gemeenten) samenvoegt.
RUW zorgt voor goede ondersteuning per type thuiszitter:
- Arrangementen op de VO-school
- IVIO als ondersteunend lesprogramma
- BOZ De PolanerBaan
- Redl Thuiszittersteam
Er zijn duidelijke doelen:
a) (gedeeltelijke) terugkeer naar onderwijs van de thuiszitters met langdurig ziekteverzuim
b) Maximaal 5 thuiszitters die een vrijstelling (5a+5b) hebben.
RUW wil een goede monitor i.s.m. RBL en uitvoeringsorganisaties voor VO en VSO voor thuiszittende
leerlingen die:
- Die 4 tot 12 weken (3mnd) thuiszitten en
- Die 3 maanden tot 1 jaar thuiszitten
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7

Financiën en middelen

In de voorgaande drie hoofdstukken is uiteen gezet hoe RUW de komende 4 jaar verder inhoud denkt te geven
aan de ondersteuning van leerlingen, het dekkende netwerk en het voorkomen van thuiszitters.
Daarvoor zijn natuurlijk middelen nodig en de vraag is of de middelen daarvoor toereikend genoeg zijn? Hoe
worden die middelen voor de basisondersteuning verdeeld over de schoolbesturen? En is de verantwoording
die de scholen afleggen voldoende?

7.1

Meerjarenbegroting en toekomstig beleid

Om antwoord op deze vragen te geven, is het goed om in eerste instantie te kijken naar de financiële situatie
van RUW. Hoe gezond zijn we en wat zijn mogelijke risico’s voor de toekomst.?
7.1.1 Ontwikkeling Leerlingaantallen
In de komende jaren zal naar verwachting het aantal leerlingen duidelijk afnemen. Om inzicht te geven in de
langjarige ontwikkeling van de inkomsten en de resultaten van RUW is in de tabellen een kolom ‘berekening
2025’ opgenomen. In deze kolom wordt doorgerekend wat het effect is van een nadere teruggang van het
aantal leerlingen met 2% per jaar in de periode 2022-2025; ervan uitgaande dat alle leerlingaantallen (PrO,
LWOO, VSO) constant blijven en ook de uitgaven niet wijzigen. Deze kolom wil daarmee een inzicht geven in
de gevoeligheid van de resultaten van het samenwerkingsverband voor de ontwikkeling van het leerlingaantal.
De leerlingaantallen zijn opgevraagd bij de vo-scholen en ontwikkelen zich naar verwachting als volgt:

Tabel 1
Minkema totaal
waarvan LWOO
Veenlanden totaal
Kalsbeek totaal
waarvan LWOO
Futura PRO
Wellant totaal
waarvan LWOO
Totaal aantal
waarvan LWOO
waarvan PRO

Werkelijk
Prognose opgevraagd oktober 2017
2020 t.o.v.
1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020
2017
2.603
2.708
2.654
2.586
2.547
94%
106
84
80
77
72
86%
1.772
1.676
1.616
1.540
1.500
89%
2.881
2.574
2.403
2.191
2.044
79%
209
204
187
163
147
72%
227
244
250
250
250
102%
751
812
800
760
760
94%
202
211
200
180
180
85%
8.234
8.014
7.723
7.327
7.101
89%
517
499
467
420
399
80%
227
244
250
250
250
102%

Inclusief het aantal vso-leerlingen, dat zich naar verwachting zal stabiliseren, is het totaaloverzicht van de
leerlingaantallen zoals hieronder weergegeven.
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Tabel 2
leerlingaantal 1 oktober voorafgaand
Leerlingen VO (vavo voor 50% meegeteld)
- waarvan LWOO
- waarvan PrO
cat 1
cat 2
cat 3
Leerlingen VSO
Mutatie aantal leerlingen VO
Aandeel LWOO
Aandeel PrO
Aandeel VSO

Realiteit
2016
8.227
516
205
146
6
16
168
6,27%
2,49%
2,04%

Prognose
2017
8.221
517
227
154
14
17
185
-0,1%
6,29%
2,76%
2,25%

Begroting
2018
8.014
499
244
154
14
17
185
-2,5%
6,23%
3,04%
2,31%

MJB
2019
7.723
467
250
154
14
17
185
-3,6%
6,05%
3,24%
2,40%

MJB
2020
7.327
420
250
154
14
17
185
-5,1%
5,73%
3,41%
2,52%

MJB
2021
7.101
399
250
154
14
17
185
-3,1%
5,62%
3,52%
2,61%

MJB
2022
6.963
399
250
154
14
17
185
-1,9%
5,73%
3,59%
2,66%

Berekening
2025
6.550
399
250
154
14
17
185
-2% p jr
6,09%
3,82%
2,82%

De toekenning van de middelen voor PrO en LWOO geschiedt op basis van 2,19% resp. 6,46% van de leerlingen.
Hogere percentages leiden tot hogere lasten bij het samenwerkingsverband en v.v.
7.1.2 Ontwikkeling inkomsten
Op basis van de laatst bekende tarieven die DUO hanteert 2 en de leerlingaantallen zoals hierboven vermeld is
de verwachte ontwikkeling van de inkomsten als volgt:

Tabel 3
bedragen * € 1.000
Lichte Ondersteuning algemeen
Lichte Ondersteuning LWOO
Lichte Ondersteuning PrO
Zware Ondersteuning
Baten
Af: verevening
Baten VSV
Totaal baten

Realiteit
2016
773
2.279
772
4.442
8.266
-1.345
83
7.004

Prognose
2017
765
2.334
790
4.663
8.552
-1.228
29
7.353

Begroting
2018
745
2.275
770
4.599
8.390
-1.004
7.386

MJB
2019
718
2.192
742
4.461
8.114
-684
7.430

MJB
2020
681
2.080
704
4.270
7.735
-243
7.492

MJB
2021
660
2.016
683
4.088
7.447
7.447

MJB
2022
648
1.977
669
3.983
7.276
7.276

Berekening
2025
609
1.859
630
3.771
6.869
6.869

De toezeggingen van duo zijn – buiten de verevening – rechtstreeks afgeleid van het totaal aantal leerlingen.
Dit geldt ook voor de ondersteuningsgelden voor LWOO en PrO, die zijn namelijk gefixeerd op het aandeel dat
LWOO (6,46%) en PrO (2,19%) op 1-10-2012 hadden in het totaal leerlingaantal.
Tot en met 2020 laat de afnemende verevening de inkomsten nog stijgen. Daarna wordt het effect van de
dalende leerlingaantallen echt zichtbaar. De ontwikkeling van deze leerlingaantallen zal nauw gevolgd worden
en jaarlijks tot keuzes in de activiteiten leiden.
7.1.3 Activiteiten en uitgaven
In figuur 2 staat de ondersteuningspiramide van RUW.
Hierin onderscheiden we 5 niveaus van ondersteuning: binnen de basisondersteuning zijn daar de basis
confectie (voor alle leerlingen), basis maatwerk (voor individuele leerlingen) en basis trajectbegeleiding (voor
specifieke leerlingen). Binnen de extra ondersteuning zijn daar de RUW arrangementen en de VSOarrangementen.
Voor de verschillende niveaus zijn middelen gereserveerd voor nieuw beleid.
Basisondersteuning
Deze verdeling komt er als volgt uit te zien:
a. Basis confectie: € 50.000 naar de scholen.
Hiervoor kunnen de scholen verder bouwen aan een goed en veilig schoolklimaat, waar iedere leerling bij
gebaat is. De middelen kunnen bijvoorbeeld besteed worden aan:
Mentormethode voor de onderbouw
Anti-pest methoden
2

Cijfers vanuit de regelingen bekostiging OC&W tot en met 19 oktober 2017
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Nascholing voor docenten (gesprekstechnieken, differentiëren)
b. Basis maatwerk: € 50.000 naar de scholen
Hiervoor kunnen de scholen verder bouwen aan individuele ondersteuning
Trainingen voor leerlingen (faalangstreductie, SoVa, agressieregulatie)
Huiswerkbegeleiding
Faciliteren deskundigen (bv Orthopedagoog, AB-er cluster 4)
c. Basis Trajectbegeleiding: € 875.000 naar de scholen (conform 2017) en € 75.000 betaald door het
samenwerkingsverband voor onder meer ambulante begeleiding van de Kleine Prins.
Hiervoor kunnen de scholen hun intensieve individuele trajecten opzetten bijvoorbeeld voor het
Faciliteren Trajectondersteuner
Verder faciliteren van deskundigen (Orthopedagoog, AB-er cluster 4, trainers)
Extra ondersteuning
a. Extra Arrangementen: € 350.000
Verschillende arrangementen zullen hiervan bekostigd worden:
• PrO: voor het PrO is een groei geraamd van bijna 10%. Dit betekent dat RUW rekening moet houden met de
stijging van de kosten met bijna 80.000 euro.
• Nieuw beleid: als aanvulling op de basisondersteuning willen we gebruik gaan maken van een nieuw
arrangement: De Bovenschoolse Onderwijs Zorg Voorziening. Kosten 150.000 euro.
• Thuiszitters is een erg belangrijk thema binnen passend onderwijs. Voor dit arrangement, dat bestaat uit
individuele casussen, willen we 100.000 euro uittrekken.
Voor de overige programma’s ‘RUW Loket’ en ‘Arrangementen RUW Loket’ worden dezelfde middelen als in
2017 uitgetrokken, resp. € 120.0003 en € 200.000.
b. Extra Speciale arrangementen: bijna € 400.000 euro extra op jaarbasis
Er is sprake van een continue stijging van het aantal vso-leerlingen. Niet alleen absoluut, maar ook relatief.
Deze stijging heeft een ieders aandacht, waarbij o.a. de basisondersteuning verder wordt uitgewerkt en er een
Bovenschoolse voorziening (BSV) komt binnen de regio.
Maar de problematiek bij leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte binnen de reguliere scholen is
soms erg ingewikkeld en complex. En regelmatig valt dit buiten de deskundigheid die men binnen het vo
bieden kan. Betrokken partijen zijn het dan eens over een plaatsing binnen het vso.
We zullen dus rekening moeten houden met een gestegen aantal vso-leerlingen. Niettemin is in de begroting
de reeds bekende stijging niet verder doorgetrokken maar wordt uitgegaan van een stabiel aantal vsoleerlingen.
Personeel en organisatie van RUW
a. Personeelskosten
Naar verwachting blijft de bezetting tijdens de periode van dit ondersteuningsplan stabiel op 0,8 fte directie en
2,7 fte medewerkers.
b. Flexibele schil
Binnen de flexibele schil van RUW zitten ook kosten voor personeel. In paragraaf 2.4 is deze flexibele schil
beschreven; de kosten zijn vastgelegd in contracten met de betreffende personen.
c. Organisatie
Adequatum verzorgt de uitvoering van de personeelsadministratie. Daarnaast is er samenwerking gezocht met
een bedrijfsarts om ook dit binnen het personeelsbeleid goed te regelen. Voor wat betreft de financiële
reserves voor personeelsbeleid: zie ‘risico’s’, blz. 43
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De ontwikkeling van de uitgaven is als volgt:
Tabel 4
bedragen * € 1.000
Afdrachten LWOO
Afdrachten PrO
Afdracht VSO (duo)
Afdracht VSO (groei)
Totaal afdrachten
pr1: Interne organisatie
pr2: RUW Loket
pr3: Trajectvoorzieningen
pr4: Werkagenda passend onderwijs
- Basis confectie scholen
- Basis maatwerk scholen
- Bovenschoolse voorziening
- Voorkomen/ aanpak thuiszitters
pr5: Arrangementen RUW lokect
pr6: Ondersteuningsplanraad (OPR)
pr7: Project RMC regio Utrecht
Totaal programma's

Realiteit
2016

1.860
56
5.007
494
185
875
-

Prognose
2017
2.271
997
2.055
88
5.410
300
269
993
-

165
16
55
1.790

200
22
29
1.813

Begroting
2018
2.192
1.072
2.183
118
5.565
441
120
950
50
50
150
100
200
25
2.086

6.797

7.224

7.651

3.091

Totaal lasten

MJB
2019
2.051
1.098
2.183
118
5.451
441
120
775
100
50
150
100
200
25
1.961

MJB
2020
1.845
1.098
2.183
118
5.244
441
120
775
100
50
150
100
200
25
1.961

MJB
2021
1.753
1.098
2.183
118
5.152
441
120
775
100
50
150
100
200
25
1.961

MJB
2022
1.753
1.098
2.183
118
5.152
441
120
775
100
50
150
100
200
25
1.961

Berekening
2025
1.753
1.098
2.183
118
5.152
441
120
700
100
50
150
100
200
25
1.886

7.412

7.205

7.113

7.113

7.038

MJB
2021
7.447
7.113
334

MJB
2022
7.276
7.113
163

Berekening
2025
6.869
7.038
-169

7.1.4 Financieel resultaat en ontwikkeling vermogen
Op basis van bovenstaande worden de volgende financiële resultaten berekend:
Tabel 5
bedragen * € 1.000
Baten
Lasten
Resultaat

Realiteit
2016
7.004
6.797
207

Prognose
2017
7.353
7.224
129

Begroting
2018
7.386
7.651
-265

MJB
2019
7.430
7.412
18

MJB
2020
7.492
7.205
287

Het negatieve resultaat in 2018 is daarmee geen probleem en in zekere zin – omdat het vermogen duidelijk
hoger ligt dan vereist vanuit de risicoreserve- zelfs conform afspraak.
De balans ontwikkelt zich als volgt:
Tabel 6
Balans ultimo het jaar, x € 1.000
Vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa
Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
Totaal passiva

Realiteit
2016
6
35
898
939
626
36
277
939

Prognose
2017
6
35
1.027
1.068
791
277
1.068

Begroting
2018
6
35
762
803
526
277
803

MJB
2019
6
35
779
820
543
277
820

MJB
2020
6
35
1.066
1.107
830
277
1.107

MJB
2021
6
35
1.401
1.442
1.165
277
1.442

MJB
2022
6
35
1.564
1.605
1.328
277
1.605

Berekening
2025
6
35
1.586
1.627
1.350
277
1.627

Het eigen vermogen daalt niet onder de gewenste € 500.000.

7.1.5 Risicoanalyse
Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem
In het samenwerkingsverband worden financiële vraagstukken voorbereid in een financiële commissie. In deze
financiële commissie worden onder leiding van de penningmeester diverse beleidsstukken voorbereid. Deze
commissie bestaat uit twee mede- bestuursleden, de directeur-bestuurder, de controller en indien gewenst
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een medewerker van het administratiekantoor. De financiële commissie komt minimaal 6 keer per jaar bijeen.
Tevens worden inhoudelijke besluiten met een sterk financieel accent (zoals de LwOO en PRO ontwikkeling en
de allocatie van de middelen) voorbereid. De belangrijkste beleidsdocumenten die worden voorbereid zijn de
financiële prognoses, de begroting en het jaarverslag. De door deze commissie opgestelde beleidsstukken
worden aan het bestuur ter goedkeuring aangeboden.
Met het administratiekantoor zijn in een servicelevel agreement afspraken gemaakt omtrent de planning van
de op te leveren financiële rapportages.
Beschrijving belangrijkste risico's en onzekerheden
Dit is alleen mogelijk als het zeer waarschijnlijk is dat dit risico zich voordoet en wanneer de financiële gevolgen
op een betrouwbare manier kunnen worden gekwantificeerd. Uiteraard zijn er ook risico’s die zich wel kunnen
voordoen, maar niet aan deze voorwaarden voldoen. Iedere onderneming, en dus ook een schoolbestuur,
loopt deze risico’s. Een risico kan dan ook gedefinieerd worden als de kans van een optreden van een
gebeurtenis met effect op het behalen van de doelstellingen.
In het onderwijs hebben deze risico’s te maken met
• leiderschap en management (kwaliteit, beleid, financiën),
• personeel (samenstelling en tevredenheid),
• leerlingen (aantal en tevredenheid) en opbrengsten (eind- en tussenresultaten),
• tevredenheid van ouders en andere belanghebbenden.
De belangrijkste risico’s en genomen maatregelen zijn:
1. Wet- en regelgeving
De wet en regelgeving is van groot belang voor de strategie van het samenwerkingsverband. Wijzigingen van
wet- en regelgeving kunnen direct consequenties hebben op de omvang van de baten en lasten binnen het
swv:
De directeur anticipeert op de consequenties van wet- en regelgeving. De impact van wet- en regelgeving
wordt, zo mogelijk direct, vertaald naar consequenties hiervan binnen de (meerjaren)begroting. Bij het
samenwerkingsverband gebeurt dit voor wat betreft wijzigingen in wet en regelgeving met financiële
consequenties door afstemming met de financiële commissie.
Punt van aandacht voor de toekomst is de vernieuwde wetgeving omtrent PrO-bekostiging. Naar alle
waarschijnlijkheid gaat het er naar toe dat PrO leerlingen eenzelfde type bekostiging gaan krijgen als de huidige
VSO-leerlingen: een TLV vanuit het swv waar zij wonen (postcode gerelateerd). Dit zou voor RUW kunnen
betekenen dat de stijgende kosten voor PrO minder zullen worden bij toenemend grensverkeer.
2. De ontwikkeling van het aantal leerlingen voortgezet onderwijs
In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een flinke daling van het aantal leerlingen. Deze daling is
geprognosticeerd in de aangeleverde cijfers van de individuele schoolbesturen. Hier ligt niet alleen
demografische ontwikkeling aan ten grondslag, maar ook grensverkeer.
Voortdurend wordt op basis van de informatie vanuit de schoolbesturen de leerling-prognose geactualiseerd.
De opgaven van de schoolbesturen wordt globaal getoetst op redelijkheid aan de hand van beschikbare
macrodatabestanden en regionale demografische ontwikkelingen. Door de bekostiging op basis van t-1 zal dan
tijdig geanticipeerd worden op deze leerlingontwikkeling door bijstelling van de (meer)jarenbegroting.
De flinke daling van het aantal leerlingen wordt gezien als een groot risico voor de financiën van het swv,
omdat deze één op één is verbonden met de omvang van de deelnemende scholen. Daarom ook de doorkijk
naar 2025.
3. Het aantal leerlingen LWOO en PRO
Het aantal leerlingen LWOO en PRO op de teldatum 1 oktober ten opzichte van het totaal aantal leerlingen is
van belang voor de bepaling van de verplichting met betrekking tot de ondersteuningsbekostiging voor het
LWOO/PRO. De bekostiging door OC&W is gebaseerd op het
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percentage LWOO/PRO leerlingen ten opzichte van het totaal aantal VO-leerlingen per 1 oktober 2012. Omdat
de afdrachten zijn gebaseerd op het werkelijke aantal leerlingen maar de inkomsten zijn vastgezet op de
genoemde aantallen kan (en zal) er een verschil tussen de inkomsten en afdrachten ontstaan. Deze inkomsten
en afdrachten worden automatisch door DUO berekend en betaald zonder administratieve tussenkomst van
RUW.
Wanneer er sprake is van Opting Out voor LwOO en de systematiek van bekostiging gaat veranderen, bestaat
er een risico van perverse prikkels om meer leerlingen voor het LwOO aan te melden.
Om groei te voorkomen en deze prikkel tegen te gaan, is besloten om het budget van LwOO te bevriezen op
een aantal leerlingen 6% van het totaal, waarddoor er geen financiële risico wordt gelopen.
Voor wat betreft PrO zien we een groei, vooral door het toenemende grensverkeer. Deze groei wordt betaald
uit de middelen voor lichte ondersteuning en betekent een vermindering van het overige budget voor lichte
ondersteuning.
4. De ontwikkelingen van het aantal leerlingen voortgezet speciaal onderwijs
Het leerlingaantal op 1 oktober zorgt voor verplichting van de ondersteuningsbekostiging vanuit het
samenwerkingsverband. Voor de peildatum 1 februari komt daar, in de groeibekostiging, de basisbekostiging
bij.
Op basis van de verstrekte toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) en de beschikbare kijkglazen wordt het
leerlingaantal in het VSO voortdurend gemonitord. Indien nodig worden de prognoses aangepast aan actuele
ontwikkelingen.
De VSO-scholen zien een daling van instroom in de onderbouw, wat verklaard kan worden door de doorstroom
vanuit het reguliere PO naar het reguliere VO; leerlingen met zware ondersteuningsbehoeften worden langer
binnen het reguliere onderwijs opgevangen.
Echter in de bovenbouw van het VO zien we toch dat scholen moeite hebben om deze leerlingen de juiste
ondersteuning te blijven geven, waardoor regelmatig handelingsverlegenheid optreedt met VSO-verwijzing als
gevolg. Er is dus een toename van instroom in het VSO van bovenbouw-leerlingen.
Deze trend wordt in meer samenwerkingsverbanden gezien. Het is zaak om bij de intake goed op te letten bij
leerlingen van buiten onze regio en de mogelijke kans op verwijzing naar het VSO. Deze leerlingen komen dan
namelijk voor rekening van RUW.
5. De omvang van de overhead en organisatielasten
Binnen deze lasten worden de personele lasten van het personeel aangesteld binnen RUW opgenomen. Op
grond van de aanstellingen worden de loonkosten berekend en op basis van ervaringscijfers en het in het
ondersteuningsplan geformuleerde beleid worden de overige lasten in beeld gebracht.
De realisatie en budgetten geven geen aanleiding tot extreme schommelingen tussen realisatie en begroting.
Echter bij daling van het aantal leerlingen (de lasten nemen niet evenredig af ten opzichte van de baten) en
ziekteverzuim dient direct gehandeld te worden. Dit wordt goed zichtbaar bij de managementrapportages
zodat er tijdig kan worden geanticipeerd op actuele ontwikkelingen.
We willen de omvang van de overhead gelijk laten opgaan met de omvang van de leerlingaantallen. Het kan
niet zo zijn dat we bij sterke krimp krampachtig blijven vasthouden aan een gelijkblijvende overhead. Om de
overhead in de hand te houden ondanks personele verplichtingen kan gedacht worden aan het afbouwen van
diensten van externen.
6. Impact van de risico’s
In het licht van bovengenoemde risico’s is besloten om te streven naar een risicoreserve met een omvang van
7% van de totale baten, afgerond € 500.000.
Bovenstaande vermelde risico’s kunnen dus inhouden dat de bekostiging die scholen krijgen vanuit RUW
verminderd worden. De huidige uitgekeerde bedragen zijn niet statisch maar fluctueren mee met de
leerlingaantallen.
De impact van de risico’s wordt als volgt onderbouwd:
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Risico, bedragen x € 1.000
Wet- en regelgeving
Aantal leerlingen VO
Aantal leerlingen PrO, lwoo
Aantal leerlingen VSO
Omvang overhead, inclusief
personele risico's
Totaal

Impact
250
800
300
750
200

Kans Reserve
5%
13
25%
200
10%
30
25%
188
20%

40
470

7. Conclusie
Het eigen vermogen is momenteel toereikend om bovengenoemde risico’s op te vangen. De ontwikkeling van
het aantal leerlingen VO en VSO behoeft niettemin continue aandacht en adequate actie.

7.2

Financiële afspraken en verantwoordelijkheden

Van ontoereikende middelen is sprake indien de aan RUW toegezegde zware personele middelen, na inhouding
hierop (door DUO) van de ondersteuningsmiddelen van het VSO, in enig schooljaar minder bedragen dan de
wettelijk te betalen personele ondersteuningsmiddelen in verband met de groei van het VSO.
Dit betreft de groei in het schooljaar voorafgaand aan het betreffende schooljaar. Dit conform de wettelijke
regeling die aangeeft dat het gaat om de groei tussen 1 oktober en 1 februari daaropvolgend en de overdracht
van middelen die in het schooljaar na die groei plaatsvindt (t-1).
Indien sprake is van ontoereikende middelen dan dragen de aangesloten vo-besturen de ontbrekende
middelen over aan RUW.
Het bedrag dat elk schoolbestuur bijdraagt wordt vastgesteld door:
-

het ontbrekende bedrag te delen door
het totaal aantal v(s)o-leerlingen van alle schoolbesturen op 1 oktober voorafgaand aan het schooljaar
waarin het tekort optreedt en dit te vermenigvuldigen met
het aantal v(s)o-leerlingen dat op 1 oktober voorafgaand aan het schooljaar waarin het tekort optreedt
stond ingeschreven bij het betreffende schoolbestuur.

Het aantal v(s)o-leerlingen is inclusief LwOO-, PrO- en VSO-leerlingen.

7.3

Verdeling van de middelen

De verdeling van de middelen betreft een ‘overdracht besturen’ volgens het schoolmodel om de
basisondersteuning verder vorm te geven binnen de school. En dan met name de trajectbegeleiding, het
bovenste deel van de basisondersteuning in de ondersteuningspiramide.
In de huidige verdeelsystematiek voor de bekostiging van de trajectbegeleiding is een verdeelsleutel gemaakt
waarbij gebruik is gemaakt van gegevens uit het verleden: het aantal rugzakleerlingen per school (zware
ondersteuningsmiddelen), de middelen van Rebound en Op de Rails/Herstart (lichte ondersteuningsmiddelen).
De versleuteling vindt plaats naar rato van het aantal leerlingen per school. Daarnaast krijgen de
schoolbesturen een vaste voet binnen deze bekostiging.
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7.4

Verantwoording van de middelen

In haar jaarlijkse onderzoek naar (de verantwoording over) de bedrijfsvoering, het beleid en de bestedingen
van het ministerie van OCW, onderzocht de Algemene Rekenkamer in 2017 ook in hoeverre binnen de
lumpsumsystematiek inzicht te verkrijgen is in wat scholen met de door OCW verstrekte middelen doen en wat
ze hiermee bereiken. Hierbij werd in het bijzonder gekeken naar de investeringen in passend onderwijs.
De Rekenkamer concludeerde hierbij dat er nog weinig inzicht te krijgen is in de besteding van de middelen
voor passend onderwijs en de geboekte resultaten. Dit komt volgens de Rekenkamer doordat de horizontale
verantwoording hierover nog in de kinderschoenen staat: landelijke benchmarkwebsites zijn nog in
ontwikkeling en samenwerkingsverbanden en schoolbesturen bieden in hun verantwoordingsstukken nog te
weinig informatie. Ook zijn er indicaties dat de wel beschikbare informatie van onvoldoende kwaliteit is.
In haar rapport doet de Rekenkamer aanbevelingen om de verantwoording over passend onderwijs te
versterken: De samenwerkingsverbanden zouden – op een gestandaardiseerde en uniforme manier –
inzichtelijk moeten maken waar het geld aan is besteed en tot welke resultaten voor de leerlingen dit heeft
geleid. Deze informatie moet voor alle partijen (leerlingen, ouders, leraren, schoolbesturen) openbaar zijn.
Op deze aanbeveling wil RUW een voorschot nemen en daarom is begonnen met het ontwikkelen van een
format waarin de schoolbesturen aan RUW duidelijk maken hoe deze middelen zijn ingezet voor de
basisondersteuning en de Trajectbegeleiding. Dit zal jaarlijks middels een schriftelijke verantwoording lopen
waarin de schoolbesturen de volgende punten moeten meenemen:
-

Hoe zijn de Passend Onderwijsgelden besteed? Activiteiten? Middelen?
Welke resultaten zijn behaald?
Hoe is de tevredenheid van ouders en leerlingen (bv via enquêtes bij betrokkenen)?
Welke voorzieningen, in het kader van het ‘dekkend aanbod van onderwijsvoorzieningen’ heeft het
schoolbestuur aangeboden?
Toelichten hoe dit aansluit bij de plannen die ze voor het jaar hebben gemaakt.

-

7.5

Doelen voor 2022 met betrekking tot Financiën: de werkagenda

Het ondersteuningsplan is een levend document waarbij beleid kan wisselen naar gelang de vraag en de
behoefte die er vanuit de regio is. Toch wil RUW de komende 4 jaar verder met de ontwikkeling van een aantal
zaken met betrekking tot de Financiën:
•
•
•
•
•

Het jaarlijks vaststellen van een jaarbegroting om financieel gezond te blijven
Het beperkt houden van het eigen vermogen waarbij ruimte is voor nieuw beleid
Het evalueren (en mogelijk bijstellen) van de verdeelsystematiek voor ‘overdracht schoolbesturen’
Het verder verfijnen van de verantwoording door schoolbesturen van de uitgereikte middelen
het houden van evaluatiegesprekken met de individuele schoolbesturen over de besteding van de
middelen
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Bijlagen
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Bijlage 1
Regio Utrecht West 2604
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Bijlage 2
Deelnemende schoolbesturen:

1. Cedergroep Amsterdam eo.; Veenlanden College met 2 vestiging: Mijdrecht en Vinkeveen

2. Stichting Minkema College; 2 vestigingen: Minkema Stein en Minkema Laan

3. Stichting voor interconfessioneel praktijkonderwijs Woerden; 1 vestiging: Futura College

4. Stichting CVO Woerden Kalsbeek College; 2 vestigingen: Kalsbeek Bredius en Kalsbeek Schilderspark

5. Stichting Wellantcollege; 1 vestiging in de regio: Wellant Montfoort
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Bijlage 3
Zorgplicht en plaatsingsmandaat:

Wanneer geldt de zorgplicht?
Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun voorkeur. De school moet vervolgens
een zo passend mogelijk aanbod doen op de eigen, een andere reguliere of een speciale school. Na
aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze
periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. De school onderzoekt eerst of ze de leerling zelf
de extra onderwijsondersteuning kan bieden, eventueel met extra ondersteuning vanuit het
(voortgezet) speciaal onderwijs of van het samenwerkingsverband.
Soms heeft de school meer informatie nodig om dit goed te beoordelen. Scholen kunnen daarvoor
om extra informatie vragen bij de ouders. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden,
dan moet zij een passende plek op een andere reguliere of speciale school regelen. Dat gebeurt in
overleg met de ouders.
De zorgplicht houdt ook in dat een school een leerling pas mag verwijderen als een andere school
bereid is gevonden die leerling toe te laten. Zo wordt voorkomen dat een leerling tussen wal en schip
valt.
Ook heeft een school zorgplicht als ouders hun kind (schriftelijk) aanmelden terwijl de leerling al/nog
is ingeschreven op een andere school (school A). De school waar aangemeld wordt (school B) moet
dan onderzoeken of zij de leerling een passende plek kunnen bieden. Hier kan dan uitkomen dat
school B dat wel kan; dan gaan zij over tot inschrijving. Er kan ook besloten worden dat zij dat niet
kan maar een andere school wel (school C); dan moeten zij zorgen dat die school gaat inschrijven. Al
die tijd staat de leerling nog ingeschreven bij school A: dat betekent dat school A verantwoordelijk is
en blijft zolang de leerling ingeschreven is bij hen. School A kan dus niet de handen aftrekken van
deze leerling. De leerling staat immers ingeschreven op deze school totdat school C besluit dat zij de
leerling kan inschrijven.
Een dergelijke situatie komt bijvoorbeeld voor als ouders ontevreden zijn over het passend aanbod
van de school waar hun kind al is ingeschreven.
Een school mag een leerling weigeren als de school vol is. Een school moet altijd een consequent en
transparant toelatingsbeleid voeren. Daarbij hoort dat het beleid ook voor de ouders toegankelijk is.
De school kan bijvoorbeeld in de schoolgids en/of op de website van de school een toelichting geven.
Wanneer er te veel aanmeldingen zijn, moet de school op een transparante wijze handelen. Als de
school vol is, moet het voor de ouders duidelijk zijn hoeveel plaatsruimte er is op de school en
hoeveel aanmeldingen er zijn. Het moet altijd transparant zijn voor ouders dat hun kind op gelijke
wijze is behandeld als alle andere aanmeldingen. De school kan bijvoorbeeld loting toepassen of de
eerste aanmeldingen plaatsen en daarna werken met een wachtlijst. De school mag ook
voorrangsregels toepassen zoals broertjes-zusjes-regelingen of voorrang voor bepaalde
postcodegebieden. Als een school vol zit, treedt de zorgplicht niet in werking. Maar het mag nooit zo
zijn dat alle scholen in een samenwerkingsverband vol zitten. Er is dan namelijk geen sprake meer
van een dekkend onderwijsaanbod.
De zorgplicht geldt juridisch gezien voor het bevoegd gezag: het schoolbestuur. In de praktijk vult de school waar de leerling is
aangemeld de zorgplicht in.
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Afspraken binnen het samenwerkingsverband VO RUW (januari 2017)

Aanmelding van een leerling
Wanneer een leerling van reguliere VO-school verandert, is dit in principe een zaak tussen de
afleverende VO-school en de VO-school waar de leerling aangemeld wordt (pas 1,4). Hier gaat dus
hetzelfde principe op als bij afstromers. Ouders melden aan en in de meeste gevallen gaat dit in goed
overleg met de beide scholen.
Wanneer het een leerling betreft met een ondersteuningsbehoefte, heeft de school waar de leerling
zich aanmeldt zorgplicht. Dan gelden de 6 plus 4 weken (gewone weken, geen schoolweken). Dit kan
bijvoorbeeld gebeuren wanneer ouders niet tevreden zijn over de ondersteuning van een bepaalde
VO- school.

Werkwijze van het RUW-loket en een Groot Overleg
In het geval zoals hierboven beschreven kan de school waar de ouders de leerling aanmelden
twijfelen of zij wel de juiste ondersteuning kunnen bieden. De school heeft dan 6 (+4 weken) de tijd
om te onderzoeken of dat ook daadwerkelijk het geval is. Binnen RUW kunnen de scholen dan
bijvoorbeeld gebruik maken van de expertise van het RUW-loket. Het loket neemt dan niet de casus
over, maar geeft een advies over de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Hier kan dan
bijvoorbeeld een advies uitkomen voor een bepaald schooltype, niet voor een bepaalde school.
Wanneer de leerling nog op een reguliere VO-school zit en de school lijkt handelingsverlegen te zijn,
kan de school de leerling aanmelden voor een zogenaamd Groot Overleg (G.O.). Dit G.O. kan
handelingsadviezen geven aan de reguliere VO-school, zodat de leerling beter bij zijn of haar
ondersteuningsbehoefte wordt geholpen. Het kan ook resulteren in een advies voor extra of speciale
ondersteuning bij een VSO-school. Of een tijdelijke ondersteuning bij een bovenschoolse voorziening
(arrangementen).
Maar wat de adviezen ook zijn, de leerling blijft de directe verantwoordelijkheid voor de school waar
de leerling staat ingeschreven.

Afgeven van een TLV of plaatsing op regulier VO?
Wanneer het advies van het G.O. voor een bovenschoolse voorziening wordt opgevolgd door de
reguliere VO-school, kan het dus zijn dat de leerling tijdelijk uit de school wordt geplaatst. De leerling
blijft dat wel ingeschreven staan bij de VO-school en deze blijft dus verantwoordelijk voor de leerling.
Het is dan ook verstandig als de VO-school contact onderhoud met de bovenschoolse voorziening,
naast de evaluatiemomenten van het Groot Overleg.
De leerling wordt vanuit de bovenschoolse voorziening altijd teruggeplaatst bij de reguliere VOschool. Wanneer er vanuit de bovenschoolse voorziening twijfels zijn of terugplaatsing kan in
verband met de ondersteuningsbehoefte van de leerling, zal dit in de evaluatie bij het Groot Overleg
besproken moeten worden. Wanneer er dan in gezamenlijkheid (ook met de ouders) besloten wordt
om de leerling speciale ondersteuning (VSO) te bieden, vraagt de VO-school een TLV aan bij het SWV.

53

Als de leerling geplaatst wordt op een bovenschoolse voorziening na een conflictsituatie, zal de VOschool waar de leerling staat ingeschreven moeten zoeken naar een andere reguliere VO-school waar
de ouders de leerling kunnen aanmelden (zie ook 1.4).
Wanneer de ouders de leerling schriftelijk aanmelden bij een andere VO-school, heeft deze nieuwe
school de zorgplicht, al lijkt dit vreemd omdat de leerling nog staat ingeschreven bij een andere VOschool.

Het escalatiemodel
Al het bovenstaande kan leiden tot moeilijke situaties waarin niet altijd geheel duidelijk is wie nu de
regie over de casus heeft. Daarnaast kunnen ouders in ernstige conflictsituaties komen met de school
en ook daar is niemand bij geholpen.
Het lijkt daarom goed om een soort escalatiemodel te hebben, zodat het voor betrokkenen iets
duidelijker is hoe te handelen en wie nu aan zet is.
Het probleem ontstaat vooral bij de zij-instroom zoals beschreven in Domein 1 van de werkagenda.
Hier wordt een eerste aanzet gegeven om tot duidelijkheid te komen en te voorkomen dat leerlingen
waar de regio verantwoordelijk voor is thuis komen te zitten. Per slot van rekening is dit 1 van de
doelen voor een samenwerkingsverband en van de zorgplicht.
In Domein 1, waar gekeken wordt naar de ondersteuningsbehoeften van leerlingen, worden 4
soorten zij-instroom beschreven: vanuit het VSO, vanuit het ISK, vanuit verhuizing en vanuit een
andere VO-school (overnemen).
Voor leerlingen vanuit het VSO wordt de procedure beschreven. Voor leerlingen vanuit het ISK moet
de procedure nog uitgedacht worden. Voor leerlingen die verhuizen bestaat over het algemeen geen
probleem, behalve wanneer scholen vol zijn. De meeste gesignaleerde problemen betreffen de
laatste categorie; vaak wordt dan het argument gebuikt dat scholen vol zitten.

Het vol zitten van scholen is dus kennelijk een probleem. Dit kan voor verhuisgevallen gelden, maar
vooral voor leerlingen die van VO naar VO gaan.
Voor de VO-scholen binnen SWVVO-RUW, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de leerlingen in
de regio (vooral ook omdat er geen VSO is) moeten onderstaande uitgangspunten gelden:
-

-

-

De gemaakte (onderstaande) afspraken zijn bekend bij de schoolleiding en het
middenmanagement van de betrokken scholen.
Scholen zitten niet vol, tenzij dit duidelijk is aan te tonen door middel van een transparant
toelatingsbeleid.
De school waar de ouders de leerling aanmelden heeft zorgplicht en handelt hiernaar.
Het samenwerkingsverband kan bij het niet naleven van de zorgplicht de school hierop
aanspreken, om te voorkomen dat de onderwijsconsulent of de inspectie zich met de casus
gaat bemoeien.
Wanneer de school van aanmelding twijfelt over de ondersteuningsbehoefte van de leerling,
kan de hulp van het RUW-loket worden ingeroepen; het loket neemt echter de casus niet
over.
Het RUW-loket kan indien gewenst door de VO-scholen, de regie van een casus overnemen;
deze regie blijft echter beperkt tot coördinatie en sturing (regie in het proces) in de
betreffende casus, niet tot overname; immers: de leerling blijft de verantwoordelijkheid van
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de school van inschrijving of de school van aanmelding (wanneer ouders zelf de leerling bij
een andere VO-school aanmelden).
Wanneer bovenstaande afspraken niet leiden tot het gewenste effect (namelijk een passende
onderwijsplek voor de leerling), kunnen er vervolgafspraken gelden:
-

Vanuit het loket wordt (bv via de mail) aangedrongen bij de partners om de leerling op te
nemen.
Vanuit het loket wordt een ‘witte rook’ overleg gehouden waarbij de aanwezige partners het
commitment aangaan om de leerling op te nemen.
De leerling komt op de bestuurstafel van het SWV, waarbij een schoolbestuur dat de juiste
onderwijsondersteuning kan geven de leerling een passende onderwijsplak aanbiedt.

Wanneer ook bovenstaande afspraken niet leiden tot een passende plek voor de thuiszitter, dan gaat
de eindafspraak gelden:
-

Wanneer geen van de schoolbesturen de verantwoordelijkheid voor de leerling neemt, heeft
de directeur van het samenwerkingsverband SWVVO-RUW het mandaat om een leerling te
plaatsten op 1 van de scholen binnen de stichting (plaatsingsmandaat i.p.v.
doorzettingsmacht). Bij deze plaatsing is de ondersteuningsbehoefte van de leerling leidend.

Bovenstaande moet als gevolg hebben dat leerlingen in de regio RUW niet thuis zitten omdat scholen
de leerling niet kunnen of willen plaatsten.
De rol van weigerachtige ouders is hierboven niet beschreven.
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Bijlage 4
Verantwoording

Vragen aan schoolbesturen t.b.v. de jaarverslaggeving SWVVO-RUW 20..
Naam school(bestuur):
Naam contactpersoon:
Verkregen middelen 2017-2018 vanuit SWVVO-RUW:

7/12/12
5/12/12

€107
€107
€107

De schoolbesturen hebben in 2017 financiën voor hun Trajectvoorziening van het samenwerkingsverband (SWV) ontvangen.
Het SWV wil in het jaarverslag 2017 de uitgekeerde middelen aan de schoolbesturen verantwoorden.
Daarom wordt de schoolbesturen verzocht onderstaande vragen te beantwoorden.
Hieronder staan vier vragen. De antwoorden kunnen in de groene vlakken worden ingevuld. Daarna
ontvangen wij het formulier graag uiterlijk op donderdag 15 maart 2017 terug via info@swvvo-ruw.nl
1. Welke activiteiten gericht op de Trajectvoorziening hebben in 2017 plaatsgevonden?
Bv:
Bij inzet medewerkers: geef ook het aantal uren of de wtf weer.
Bij gestructureerd overleg: geef ook wie deelnemen en de frequentie weer.
Bij de inzet van extern personeel.

2. Welke resultaten zijn in 2017 bereikt met de Trajectvoorzieningen?
Vb. ‘twee cluster 4 leerlingen begeleid waardoor deze zich volgens plan ontwikkelen.’
Vb. ‘Thuiszitten van 1 leerling voorkomen door gerichte begeleiding.’
Vb. ‘Teams van twee scholen kunnen handelingsgericht werken met hoogbegaafdheid’.

3. In hoeverre zijn de vooraf opgestelde doelen voor 2017 in de Trajectvoorziening bereikt?
Zijn vanuit de kaderplannen vooraf doelen opgesteld?
Zo ja

: vul de tabel hieronder in.

Zo nee : ga naar vraag 4.
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Doel

In hoeverre is dit doel bereikt?

4. Hoe heeft de besteding van de toegekende trajectvoorziening plaatsgevonden?
Taak

Totaal
Ontvangen van Samenwerkingsverband

5. Welke voorzieningen (in het kader van het ‘dekkend aanbod van (onderwijs)voorzieningen
passend onderwijs’) heeft het schoolbestuur in 2018 behoefte aan?
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